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Doelstelling van het Kenya Fonds
Het Kenya Fonds heeft statutair ten doel: “het financieren van projecten in Kenya en Nairobi
ten behoeve van hulpbehoevenden.” Het Kenya Fonds realiseert dit doel via drie subdoelen.
De ontvangen donaties worden uitsluitend besteed aan het doel dat door de donateur is
aangegeven.
Opleiding van de meisjes van het Jamaa Home
,
jonge ongehuwde moedertjes. Deze meisjes
zijn op zeer jonge leeftijd tegen hun zin (veelal verkrachting of incest) in verwachting geraakt
en vervolgens uitgestoten door hun familie. De meisjes worden opgevangen in het Jamaa
Home tot na de geboorte van hun baby, maar daarna heeft het Jamaa Home geen
mogelijkheden om iets aan haar verdere ontwikkeling te doen. Zonder opleiding zijn er voor
haar geen mogelijkheden om wat te verdienen voor haarzelf en haar baby.
Het Kenya Fonds biedt aan een beperkt aantal meisjes de mogelijkheid om een opleiding te
volgen. Aan de meisjes die eerst een algemeen vormende opleiding volgen wordt daarna een
vakopleiding aangeboden. Ook is er de mogelijkheid voor meisjes die geen opleiding willen
of kunnen volgen om na een korte opleiding en met begeleiding en een kleine startdonatie een
eigen “winkeltje” te beginnen. Voor weesmeisjes die in het geheel geen thuis meer hebben
wordt ook gezorgd voor huisvesting, voor voeding en voor een babyoppas tot en met drie
maanden na de opleiding. De middelen hiertoe worden bijeen gebracht door donaties.
Tweemaal per jaar worden zij die de meisjes van het Jamaa Home steunen geïnformeerd over
de voortgang.
Het Jamaa Home zelf
, incidenteel wordt dit geholpen met één of meer concrete
voorzieningen, die gefinancierd worden door een beperkt aantal donateurs. Een deel van de
ontvangen giften kan worden besteed aan eenvoudige verbeteringen die alle meisjes ten goede
komen.
Ondersteuning in individuele gevallen
o.a. door het betalen van schoolgeld en
gezinsondersteuning. Deze ondersteuning buiten het Jamaa Home wordt gefinancierd uit
hiervoor specifiek ontvangen giften.
De meisjes van het Jamaa Home.
In het jaar 2014 werden door het Kenya Fonds de schoolkosten betaald voor 31 meisjes.
20 nieuwe meisjes startten in 2014 met een opleiding.
Er was in 2014 geen meisje dat geen ouders of andere familie meer heeft om op terug te vallen
moest een extra voorziening worden getroffen voor huisvesting en babyoppas.
9 meisjes sloten met succes de volgende opleidingen in 2014 met succes af:
2 meisjes highschool ( middelbare school),
1 meisje Nairobi Aviation College
3 meisjes early hairdressing (kapster),
3 meisjes elementary school (basis onderwijs)

In 2014 werd € 101.640 aan donaties ontvangen, waarvan € 48.000 van en via Cordaid.
De uitgaven voor de opleiding van de meisjes bedroegen omgerekend in euro’s: € 21.415
Kosten 5 % regeling in 2014: € 1.207
Renovatie en bijdrage Jamaa Home: € 16.974
Kosten mailing: € 633
Projectondersteuning: € 255
Beschikbaar voor opleiding was op 31 december 2014 een saldo van € 159.848
Dit saldo bestaat uit: een reservering van € 38.456. voor de afronding van de opleidingen die
al zijn gestart en een reservering van € 54.000 voor de opleiding van 30 meisjes die de
opleiding 2015 kunnen starten en een bedrag van € 2.000 voor het Jamaa Home ter
ondersteuning voor alle meisjes in 2015( 5 % regeling).
Er resteert tenslotte een bedrag van € 65.392 voor de jaren ma 2015.
Jamaa Home.
Door de crises staat de opvang van de meisjes door het Jamaa Home financieel onder hoge
druk.
De zusters hebben dit opgevangen door bepaalde voorzieningen voor alle meisjes niet meer te
verstrekken zoals het verstrekken van positiekleding voor de meisjes, het meegeven van een
babysetje bij vertrek, het geven van naaiopleiding tijdens de opvang. Om hierin verbetering te
brengen is besloten om 5 % van het jaarbudget ter beschikking te stellen van de zusters om de
nodige verbeteringen door te voeren. In 2014 werden de volgende voorzieningen getroffen en
aangeschaft:





Ondergoed voor de meisjes.
15 babysetjes bij vertrek.
Reparatie naaimachine voor gebruik door de meisjes tijdens opvang
Vervanging TV in de woonkamer van de meisjes

De totale kosten bedroegen in 2014 € 1207
Renovatie.
Met behulp van een bijzondere gift had een veel omvatte restoratie van het tehuis voor de
meisjes plaats. Deze omvatte:







Nieuwe gordijnen en rails voor alle ruimtes.
Koelkast en diepvriezer
Eettafel en stoelen voor de eetzaal.
Nieuwe baby bedjes
Wandelwagentjes.
Stoelen in de wachtruimte

De totale kosten van de renovatie waren € 10.693

Met 2 bijzondere giften kon een eenmalig acuut tekort van € 6.281. worden opgevangen.

Ondersteuning
In 2014 werd € 2.259 ontvangen als giften voor dit doel. De uitgaven bedroegen € 2.477
Het negatief saldo per 31 december 2014 dat nog openstaat bedroeg € 454.
Voor 2 kinderen werden de schoolkosten betaald. 4 gezinnen ontvingen ondersteuning,
waaronder 1 gezin vanwege hoge ziekte kosten. 1 familie werd ondersteund bij de
begrafeniskosten van beide ouders.
Projectondersteuning.
Er werd € 888 uitgegeven voor project ondersteuning, waarvan € 633 voor de 2 halfjaarlijkse
nieuwsbrieven en € 255 voor directe ondersteuning. Deze uitgaven werden direct ten laste
gebracht van de post “meisjes”.
Bestuur en bankkosten.
In feite staan onder deze post de organisatiekosten van de Stichting.
In 2014 bedroegen de totale kosten voor bestuur en bank € 1.011.
Bankkosten € 418 en bestuurskosten € 593
Hiertegenover stonden € 1.242 aan rente. De lagere renteopbrengst is het gevolg van de
dalende rentepercentages.
Hieruit resulteerde voor 2014 een positief saldo van € 231.
Het in de vorige jaren opgebouwde saldo kon daardoor in 2014 worden verhoogd tot een
overschot van 
€
2
9
8
.

Evaluatie.
Het Kenya Fonds is er ook in 2014 weer in geslaagd haar doelstelling te realiseren.
Het Jamaa Home kreeg dit jaar bijzondere steun van Cordaid, die de opbrengst van de
Midnightwalk in Leiden georganiseerd door de serviceclub Zonta aan de Leede verdubbelde
tot een totaal bedrag van € 48.000 waardoor 20 meisjes een opleiding zijn gaan volgen en het
Jamaa Home een belangrijke renovatie heeft kunnen uitvoeren waardoor de kwaliteit van de
opvang van de meisjes aanzienlijk is verbeterd.
Wij spreken onze dank uit;
 aan de 250 donateurs die het werk van het Kenya Fonds steunen,
 aan de zusters in Kenya die de meisjes begeleiden en
 aan de 31 meisjes van het Jamaa Home die met veel inzet aan hun opleiding hebben
gewerkt.
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Mevrouw C.M.K. de Roos Labeur
De heer van J.van Duren.

