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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.” De Stichting 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 ongehuwde meisjes van het Jamaa Home
Deze meisjes zijn op zeer jonge leeftijd (tot 18 jaar) tegen hun wil (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 en toekomst te doen.
Zonder opleiding zijn er geen mogelijkheden om wat te verdienen voor haarzelf en haar baby.
Het Kenya Fonds biedt aan een beperkt aantal meisjes de mogelijkheid een opleiding te
volgen. Aan de meisjes wordt eerst een algemeen vormende opleiding geboden met daarna de
mogelijkheid een vakopleiding te volgen. 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, voeding en 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, d.m.v.
een nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang.
Het Jamaa Home zelf
Incidenteel wordt het Jamaa Home 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
Dit kan zijn o.a. door het betalen van schoolgeld en gezinsondersteuning. Deze ondersteuning
buiten het Jamaa Home wordt gefinancierd uit hiervoor specifiek ontvangen giften.

Toelichting op de financiën
Algemeen
In het jaar 2015 werd door het Kenya Fonds de schoolkosten betaald voor 39 meisjes. 23
nieuwe meisjes startten in 2015 met een opleiding.
10 meisjes sloten met succes de volgende opleidingen in 2015 met succes af:
6 meisjes highschool (middelbare school),
1 meisjes hairdressing (kapster),
1 meisje Tech College (computeronderwijs),
2 meisjes primary school (basis onderwijs)

Daarnaast kregen 5 meiden een financiële bijdrage van maximaal circa € 1.000 als
startkapitaal voor een eigen bedrijfje, zoals een kapsalon of een kledingatelier.
Activa
De activa ultimo boekjaar bestaan uit alle geldmiddelen die ter beschikking staan van de
Stichting. De kasuitgaven in Kenya staan al sinds de oprichting onder toezicht van het
bestuur, maar in 2015 is er voor gekozen dit ook ten uiting te brengen in de jaarrekening.
De banksaldi in Kenya zijn in KSh en omgerekend via de slotkoers zoals deze vermeld staat
op www.wisselkoers.nl. Per 31 december 2015 is dit 111,88.
Passiva
Ultimo boekjaar heeft de Stichting geen schulden. Het gehele kapitaal kan aangewend worden
voor de studiekosten van de meisjes. Door een grote gift van Cordaid in 2014 zijn er meer
meisjes gestart met hun opleiding, welke hiermee gefinancierd wordt. Het idee was dan ook
dat het kapitaal terug zou lopen, totdat het geld van Cordaid op was. Door enkele
uitzonderlijke giften is het kapitaal echter gestegen. In 2015 is derhalve ingezet op hetzelfde
aantal meisjes dat kan starten als in 2014, zodat het kapitaal zo spoedig mogelijk kan worden
gebruikt waarvoor het bedoeld is.
Baten
Donaties
In 2015 werd € 53.371 aan baten ontvangen uit donaties. De donaties worden voor het
overgrote deel ontvangen uit Nederland en bestaan uit enkele grote eenmalige donaties en
inzamelacties van enkele duizenden euro’s, als ook een vast donateursbestand die circa
€ 30.000 per jaar doneert. In 2015 is een benefietconcert gehouden wat € 1.650 heeft
opgebracht en is tevens verantwoord onder de donaties.
Overige donaties en reisbezoek
Dit betreffen specifieke donaties ten behoeve van de bekostiging van het reisbezoek als ook
specifieke donaties voor hulpbehoevende personen in Kenya die ook worden ondersteund
door het Kenya Fonds.
Rente spaarrekening
Dit betreffen de in het boekjaar ontvangen rentebaten. In 2015 betreft dit grotendeels de
rentebaten die betrekking hadden over 2014, toen het gemiddeld saldo lager lag. Hierdoor is
relatief een laag rendement behaald over de spaartegoeden.
Lasten
Studiekosten meisjes
De uitgaven voor de opleiding van de meisjes bedroegen omgerekend in euro’s € 39.347. De
kosten die tijdens het boekjaar in KSh zijn gemaakt, zijn per 3112 omgerekend tegen de
slotkoers. Eventuele valutaresultaten op banktransacties zijn tevens verantwoord onder de
studiekosten voor de meisjes.

De gift van Cordaid was bedoeld om meer meisjes een kans te geven een opleiding te volgen.
Er zijn ook meer meisjes gestart met een opleiding, waardoor de kosten toenemen. Gemiddeld
is er voor elk meisje zo’n € 1.270 aan kosten gemaakt. Vorig jaar was dit met gemiddeld circa
€ 890 beduidend lager. De belangrijkste reden hiervoor is dat tijdens het reisbezoek is
gebleken dat het zakgeld (bedoeld voor kinderopvang, luiers, etc.) niet genoeg bleek.
Hierdoor is het zakgeld per meisje verhoogd.
Individuele steun
De individuele steun bestaat in 2015 uit kosten die zijn gemaakt ten behoeve van meisjes die
nieuw waren in het Jamaa Home. Zij werden meegenomen naar de winkel en kregen daar een
aantal dingen die als basisbehoefte geldt, voornamelijk kleding voor haarzelf en haar kind en
babyartikelen.
Ondersteunde projecten en reisbezoek
Begin 2015 is het Jamaa Home voor het laatst bezocht door de oprichters van de stichting, de
heer De Roos en mevrouw De Roos  Labeur. Het is de doelstelling van de Stichting dat ten
minste om de paar jaar iemand van het bestuur in staat zal worden gesteld om Nairobi te
bezoeken. Hiervoor wordt zoveel mogelijk, afzonderlijk van de donateurs, geld gezocht om
dit te financieren. Dit is in 2015 derhalve vrijwel kostenneutraal geweest en heeft bijgedragen
aan ons begrip van de situatie ter plaatse.
Daarnaast zijn er specifieke families ondersteund die gekend zijn door donateurs van de
Stichting en hiervoor specifieke donaties verrichten aan het Fonds.
Jamaa Home 5%
In 2015 zijn er uitgaven geweest ten behoeve van het Jamaa Home, zoals een kleine digitale
fotocamera en boeken voor een kleine bibliotheek. Daarnaast hebben de zusters alle meisjes
die klaar zijn met hun opleiding verrast met een cadeaupakket. Deze pakketten zijn altijd
betaald uit dit fonds.
Computerkosten en autokosten
Begin 2015 kregen wij te horen dat het financieel minder gaat met het ziekenhuis waar het
Jamaa Home onderdeel van uit maakte. Wij werden verzocht of wij konden bijdragen in de
kosten voor het internet van het Jamaa Home en voor de kosten van een busje. Het busje was
in het verleden al eens aangeschaft met hulp van donateurs van het Kenya Fonds en wordt nog
altijd gebruikt voor het halen en brengen van meisjes van en naar het Jamaa Home. Onder
voorwaarden is in 2015 derhalve besloten dat het Kenya Fonds hieraan zal bijdragen, omdat
het direct ten goede komt van de meisjes en met de communicatie met ons in Nederland.
Indirecte ondersteuning
De kosten voor indirecte ondersteuning zijn alle kosten die zijn gemaakt in Nederland. Zij
omvatten grotendeels de kosten voor de postzegels van de nieuwsbrieven (mailing) en de
kosten van het overboeken van geld naar Kenya (bankkosten). De doelstelling van het bestuur
is dat deze gedekt worden door de rentebaten. Ondanks de lage rente is dat ook in 2015 weer
gelukt.

Evaluatie.
Het Kenya Fonds is er in 2015 weer in geslaagd haar doelstelling te halen. Hiervoor spreken
wij onze dank uit aan alle geïnteresseerden die het werk van het Kenya Fonds op welke
manier dan ook hebben gesteund, aan de zusters in Kenya die de meisjes begeleiden en aan de
39 meisjes van het Jamaa Home die met veel inzet aan hun opleiding hebben gewerkt.
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