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1. Doelstelling van het Kenya Fonds  
De Stichting 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 3 

subdoelen. De ontvangen donaties worden uitsluitend besteed aan het doel dat door de 

donateur is aangegeven.  

1.1. Opleiding van de meisjes van het project, jonge ongehuwde moedertjes. Deze 

meisjes zijn op zeer jonge leeftijd, tegen hun zin (vaak door verkrachting of incest) in 

verwachting geraakt en soms zelfs  uitgestoten door hun familie. De meisjes wordt hulp 

aangeboden vanuit het Jamaa Hospital. Ze ontvangen deze hulp zoveel mogelijk in de eigen 

omgeving. Zodra de hulp stopt, is een meisje op zichzelf aangewezen. Zonder opleiding zijn er 

voor haar geen mogelijkheden om wat te verdienen voor haarzelf en haar baby. Het Kenya 

Fonds biedt door ondersteuning van het Jamaa educatieprogramma 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. Meisjes die geen 

opleiding willen of kunnen volgen kunnen na een korte opleiding en een kleine startdonatie een 

eigen “winkeltje” beginnen, onder begeleiding. 

1.2. Ondersteuning van meisjes die extra hulp nodig hebben. Voor (wees) meisjes 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.  

1.3. Ondersteuning in individuele gevallen, onder andere door het betalen van schoolgeld en 

gezinsondersteuning. Deze ondersteuning buiten het Jamaa educatieprogramma wordt 

gefinancierd uit hiervoor specifiek ontvangen giften.  

2. Realisatie van de doelstelling  
Een sleutelrol binnen het project hebben de Sisters of Our Lady of Charity of the Good 

Shepherd, de zusterorde die de meisjes begeleidt en van passende hulp voorziet. Een 

maatschappelijk werker en een zuster beoordelen samen welke ondersteuning een meisje 

nodig heeft. De zusters zorgen voor de realisatie met door het Kenya Fonds verstrekte gelden 

voor het verschaffen van school- of cursusgeld, noodzakelijke hulpmiddelen en zonodig voor 

huisvesting en levensonderhoud voor het jonge moedertje en haar baby.  



Er wordt gewerkt met een strakke procedure. Eenmaal per twee á drie jaar gaan twee personen 

van de stichting naar Kenia om de voortgang te bespreken, te controleren en zonodig afspraken 

te maken over nieuwe ontwikkelingen. Tijdens dit bezoek wordt nagegaan welke extra 

maatregelen nodig zijn voor de meisjes. Soms worden individuele nijpende gevallen, niet 

behorend tot de meisjes uit het Jamaa educatieprogramma, onder de aandacht van de stichting 

gebracht. Indien mogelijk wordt ondersteuning in deze individuele gevallen gegeven. Voor deze 

gevallen wordt dan specifieke ondersteuning gezocht. Deze ondersteuning wordt uiteraard niet 

betaald uit de giften die voor de meisjes zijn ontvangen. 

3. Verwerving van de financiële middelen  

3.1. Voor de opleiding van de meisjes. De financiële middelen voor dit doel worden verkregen 

uit giften van personen, fondsen en door eenmalige acties van kerken, serviceclubs en scholen. 

Een belangrijk hulpmiddel voor het verkrijgen van financiële middelen is een halfjaarlijkse brief. 

In deze brief lezen donateurs over de ontwikkelingen van het werk in Kenya en van de 

vorderingen van de meisjes, meestal geillustreerd door een of meerdere levensverhalen van de 

meisjes. Deze ontwikkelingen zijn ook terug te lezen op de website. Door de incidentele 

bijdragen is er een wisselend bedrag dat per jaar wordt ontvangen. Om dit op te vangen en er 

zeker van te zijn dat meisjes hun opleiding volledig kunnen afmaken, wordt er pas tot 

ondersteuning van een meisje overgegaan indien het geld voor haar opleiding beschikbaar is.  

3.2. De steun aan individuele gevallen. Deze heeft altijd een incidenteel karakter. De 

middelen voor dit doel worden via het bestuur van de Stichting in kleine kring gezocht.  

4. Bestuurskosten  

Onder deze post vallen de uitvoeringskosten in Kenia en Nederland, zoals bankkosten, 

administratieve hulpmiddelen. De zusters brengen zelf geen kosten in rekening. Onder deze 

post vallen ook de kosten in Nederland. Dit zijn administratie en bankkosten. Het bestuur 

ontvangt geen vergoedingen. De inkomsten bestaan uit renteopbrengsten. Tot op heden 

konden alle bestuurskosten daaruit gefinancierd worden, zodat hiervoor geen donaties voor de 

meisjes moesten worden aangesproken. Het is ons beleid om de bestuurskosten zo laag 

mogelijk te houden, zodat iedere euro ontvangen voor de meisjes aan hun opleiding wordt 

besteed. 


