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1. Doelstelling van het Kenya Fonds
De Stichting Kenya Fonds heeft statutair ten doel: “Het financieren van projecten in Kenia
ten behoeve van hulpbehoevenden”. Wij richten ons op jonge meisjes die in verwachting
geraakt en daardoor getraumatiseerd zijn door wat er met hen is gebeurd. Ons doel is de
meisjes zodanig te ondersteunen dat ze uitgroeien tot zelfstandige vrouwen.

2. Realisatie van de doelstelling
De Congregation of Our Lady of Charity Kenya heeft een sleutelrol in ons project. Zij maken
een zuster verantwoordelijk voor de uitvoering van ons al meer dan 25 jaar bestaande
educatieproject. De meisjes wordt hulp aangeboden en ontvangen deze hulp zoveel
mogelijk in eigen omgeving. Zonder opleiding zijn er voor de meisjes geen mogelijkheden
om een inkomen te verdienen voor haarzelf en haar baby. Het Kenya Fonds biedt de
mogelijkheid om daarin te voorzien. De voor ons project verantwoordelijke zuster Jacinta
bezoekt de meisjes, regelt eventueel opvang en passende hulp en geeft counseling. Na de
bevalling regelt ze de opleiding. Indien noodzakelijk zorgt ze ook voor huisvesting en het
levensonderhoud voor de jonge moeder en haar baby.

3. Uitvoering van het project
Er wordt gewerkt met een procedure van toewijzing en verantwoording van de financiële
middelen. Soms worden individuele nijpende gevallen, niet behorend tot de meisjes uit het
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.

4. Verwerving van de financiële middelen
De financiële middelen voor de opleiding en ondersteuning, worden verkregen uit giften van
personen, fondsen en door eenmalige acties van kerken, serviceclubs en scholen. Om onze
donateurs te informeren, sturen wij hen onze halfjaarlijkse nieuwsbrief. Ook kan men zich
aanmelden voor onze blog. Alle ontwikkelingen zijn terug te lezen op onze website
www.kenyafonds.nl. In voorbereiding is een lesprogramma als ondersteuning voor acties op
middelbare scholen. Om er zeker van te zijn dat de meisjes hun opleiding volledig kunnen
afmaken, wordt er pas tot ondersteuning van een meisje overgegaan als het geld voor haar
opleiding beschikbaar is. T.b.v. de steun van individuele gevallen worden de financiële
middelen specifiek door het bestuur gezocht.

5. Bestuurskosten
Onder deze post vallen de uitvoeringskosten in Kenia en Nederland, zoals bankkosten en
administratieve hulpmiddelen. Voor de verantwoordelijke zuster betaalt het Kenya Fonds
een bijdrage in de kosten van levensonderhoud aan de congregatie. Om te kunnen blijven
bestaan als congregatie moeten alle zusters een bijdrage in de kosten van de congregatie
verwerven. Het bestuur ontvangt geen vergoedingen. Het is ons beleid om de
bestuurskosten zo laag mogelijk te houden, zodat iedere euro, ontvangen voor de meisjes,
aan hun opleiding wordt besteed.

