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Doelstelling van het Kenya Fonds
Het Kenya Fonds heeft statutair ten doel: “het financieren van projecten in Kenia en
Nairobi ten behoeve van hulpbehoevenden.” De Stichting Kenya Fonds realiseert dit
doel via twee belangrijke subdoelen, welke beiden worden beheerd door onze partner
in Kenia, de “the Sisters of Our Lady of Charity of the Good Shepherd” waar wij al meer
dan 25 mee samenwerken.
Ten eerste wordt opleiding en ondersteuning geboden aan tienermeisjes die (vaak)
ongewenst zwanger zijn. Ten tweede komen soms aanvullende verzoeken vanuit
Kenia voor het ondersteunen van specifieke situaties. Wanneer het ons lukt om
hiervoor donateurs te vinden, worden deze zo veel mogelijk ingewilligd.
Onze doelstelling is derhalve altijd dat de ontvangen donaties uitsluitend worden
besteed aan het doel dat door de donateur is aangegeven.
Het Kenya Fonds Educatie Programma
Onze ondersteunde meisjes zijn vaak 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 thuis, bij familie of in één van de opvanghuizen van
“the Sisters of Our Lady of Charity” ondersteund en begeleid tot na de geboorte van
hun baby. Maar daarna hebben de zusters geen mogelijkheid de meisjes te
ondersteunen in haar verdere ontwikkeling en toekomst. 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 om 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 bedrijfje 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 bijeengebracht door donaties. Tweemaal per jaar worden zij,
die het Kenya Fonds steunen, d.m.v. een nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang.
Ondersteuning in individuele gevallen
Dit kan zijn o.a. door het betalen van schoolgeld, gezinsondersteuning, het opstarten
van een sociaal project waar onze meisjes bij betrokken zijn of nijpende humanitaire
situaties. Deze vormen van ondersteuningen worden altijd gefinancierd uit hiervoor
specifiek ontvangen giften.
Toelichting op het bestuur
In 2017 is het bestuur van de Stichting Kenya Fonds ongewijzigd gebleven. Het
bestuur bestaat uit zes personen die zich onbezoldigd inzetten voor het Fonds. Er
wordt geen gebruik gemaakt van vrijwilligers.

Toelichting op de financiën
Algemeen
In het jaar 2017 werd door het Kenya Fonds de schoolkosten betaald voor 47 (vorig
jaar 44) meisjes. In 2017 hebben tijdens het jaar 22 nieuwe meisjes ondersteuning
gekregen vanuit het Kenya Fonds. Voor deze meisjes wordt eerst gezorgd dat ze een
stabiele thuissituatie krijgen, waarbij het Kenya Fonds zorgt voor de basisbehoefte.
Daarna wordt getracht de meisjes zo snel mogelijk een opleiding te laten beginnen.
Eind 2017 waren 18 meisjes bezig met een vakopleiding, onder andere tot kapster,
naaister, leerkracht, diëtist, HR-management of laborant. 19 meisjes waren bezig met
de middelbare school en 4 meisjes met de basisschool.
Deze meisjes hebben hun opleiding afgerond in 2017 met ervaring bij verschillende
bedrijven. Ze zijn nu klaar om hun eigen bedrijf te starten.
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Rosemary Wanjiku - Kleermaken
Caroline Mutinda - Breien
Sharon Ndunge Musembi - Breien
Esther Njeri – Haarverzorging
Monica Muthoni – Haarverzorging
Joyce Najau - Kleermaken
Jane Dorcas Akello – Haarverzorging
Pascalina Wanjiru – Haarverzorging
Celestine Jepkemoi – Haarverzorging

Deze meisjes rondden hun middelbare school af in 2017. Ze zouden graag een
vervolgopleiding starten zodat ze sterker staan in een leven dat voorziet in het
onderhoud van henzelf en hun kindje:
1.
2.
3.
4.

Dorothy Atieno
Anastacia Ndinda Mwathi
Cynthia Akinyi
Christine Adhiambo

Tijdens 2017 hebben drie meisjes een financiële bijdrage gekregen van circa
€ 1.000 als startkapitaal voor een eigen bedrijfje, zoals een kapsalon of een
kledingatelier.
In het verleden (voornamelijk in 2014) zijn enkele grote donaties ontvangen van
voornamelijk Cordaid om zoveel mogelijk meisjes te helpen. Omdat het aangaan van
de verplichting tot het betalen van opleidingskosten een verplichting is dat zich over
vele jaren kan uitstrekken, is het de uitdaging voor het bestuur om uitsluitend
verplichtingen aan te gaan waarvan ze weet dat ze aan kan voldoen. Derhalve is een
geleidelijke afbouw van het kapitaal / vermogen volgens plan.

Activa
De activa ultimo boekjaar bestaan uit alle geldmiddelen die ter beschikking staan van
de Stichting. Dit betreffen zowel de spaarrekeningen als de lopende rekeningen in
Nederland, als de rekeningen in Keniaanse Shilling (KSh) in Kenia als het kasgeld in
Kenia.
De banksaldi in Kenia zijn in KSh en omgerekend via de slotkoers zoals deze vermeld
staat op www.wisselkoers.nl. Per 31 december 2017 is dit 123,82.
Passiva
Ultimo boekjaar heeft de Stichting geen schulden. Het gehele kapitaal kan aangewend
worden voor de studiekosten van de meisjes.
Baten
Donaties
In 2017 werd € 32.188 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 € 25.000 per jaar doneert. In 2017 zijn er twee
uitzonderlijke giften geweest van elk € 5.000, waardoor het bedrag iets hoger uitvalt
dan in 2016.
Overige ondersteuning
Dit betreffen specifieke donaties ten behoeve van specifieke donaties voor
hulpbehoevende personen in Kenia die ook worden ondersteund door het Kenya
Fonds. Daarnaast worden op deze wijze uitgaven verantwoord voor eenmalige
projecten, wanneer daar vanuit Kenia om gevraagd wordt.
Een opvallend project in 2017 was een donatie van de Zutphense Hand voor de
aanschaf van verscheidene industriële naaimachines voor een sociaal project waarbij
verscheidene meisjes en oud-deelnemers aan het educatie-programma van het Kenya
Fonds betrokken waren. Daarnaast is geld opgehaald onder verscheidene donateurs
voor het bekostigen van een beenbesparende operatie.
Rente spaarrekening
Dit betreffen de in het boekjaar ontvangen rentebaten. Door teruglopende
rentepercentages op de spaarrekeningen wordt het lastiger een goed rendement te
behalen.
Lasten
Studiekosten meisjes
De uitgaven voor de opleiding van de meisjes bedroegen omgerekend in euro’s
€ 42.385. De kosten die tijdens het boekjaar in KSh zijn gemaakt, zijn per 31 december
omgerekend tegen de slotkoers. Eventuele valutaresultaten op banktransacties zijn
tevens verantwoord onder de studiekosten voor de meisjes.

De gift van Cordaid in 2014 was bedoeld om meer meisjes een kans te geven een
opleiding te volgen. Mede gezien de financiële situatie van het Kenya Fonds is
toestemming gegeven om meer meisjes te laten starten met een opleiding, waardoor
de kosten iets zijn toegenomen. Gemiddeld is er voor elk meisje zo’n € 901 aan kosten
gemaakt. Vorig jaar was dit met gemiddeld circa € 913 vrijwel gelijk.
Overige ondersteuning
De overige ondersteuning bestaat in 2017 uit kosten tijdens het begeleidingstraject.
De meisjes ontvangen basale steun wanneer de zusters ter plaatse beoordelen dat zij
hier behoefte aan hebben. Hierbij kan worden gedacht aan kleding en babyspulletjes,
maar ook matrassen en beddengoed voor zowel moeder als kind.
Ondersteunde projecten
Zoals reeds vermeld betreft dit onder andere de uitgave voor het aanschaffen van
verscheidene industriële naaimachines.
Daarnaast worden individuele humanitair noodzakelijk geachte projecten
ondersteund op speciaal verzoek van de Sisters of Our Lady of Charity of the Good
Shepherd.
Computerkosten en autokosten
Begin 2015 werden wij verzocht of wij konden bijdragen in de kosten voor het internet
en voor de kosten van een busje. Het busje is in het verleden aangeschaft met hulp
van donateurs van het Kenya Fonds en wordt nog altijd gebruikt door de zusters om
de meisjes te bezoeken. Onder voorwaarden is toentertijd 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. In 2017 is dit nog steeds het geval.
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 Kenia (bankkosten). De doelstelling
van het bestuur is dat deze gedekt worden door de rentebaten. Ondanks de lage rente
en het iets teruggelopen kapitaal is dat ook in 2017 weer gelukt.
Evaluatie
In 2017 zijn wij erin geslaagd om een groot aantal meisjes voor langere tijd een
opleiding en begeleiding toe te zeggen en ondertussen onze verantwoordelijkheid te
blijven tonen aan de meiden die reeds werden gesteund.
Wij zouden dit niet kunnen zonder alle personen en organisaties die het werk van het
Kenya Fonds op welke manier dan ook hebben gesteund, aan de Zusters in Kenia die
de meisjes begeleiden en aan de 47 meisjes van het Outreach Programma die met
veel inzet aan hun opleiding hebben gewerkt.
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