Nieuwsbrief

Stichting

nr.1

Jaargang 12, september 2012

Klaartje Derks
voor Kisumu
Uitnodiging
Op vrijdag 12 oktober a.s. is er een informatie-avond van onze Stichting.
Deze vindt plaats in: Het Wapen van Beers ( t.o. de kerk) en begint om
20.00 uur. We blikken terug op 10 jaar Stichting Klaartje Derks voor Kisumu.
We kijken naar wat de toekomst ons kan brengen. Jessy Rooijakkers, die begin
dit jaar in Kisumu heeft gewerkt geeft een presentatie. We hebben een quiz en
een foto-impressie. De dames van een Kaartje voor Klaartje zijn aanwezig met
hun zelfgemaakte kaarten en nog veel meer…..
En iedereen, die ons werk een warm hart toedraagt is van harte uitgenodigd.
Graag tot ziens op 12 oktober.
Het bestuur.

Onze vrijwilligers aan het woord
Kwaheri Kenya! (=Dag Kenia)
Ondertussen ben ik alweer even thuis,
maar ik denk nog regelmatig terug aan
de geweldige tijd die ik gehad heb in
Kisumu. Het geweldige werk wat ik heb
mogen doen voor de stichting Klaartje
Derks en het blijvende besef hoe
bevoorrecht ik ben. Niet alleen omdat ik
in het ‘rijke Nederland’ woon, maar ook
dat ik de kans heb gehad om met de
stichting Klaartje Derks zoveel goeds te
kunnen doen. Samen met mr. Pabari
hebben we wel tienduizenden kinderen
ontwormd en wondzorg geboden.

Regelmatig zijn we erop uit gegaan om
voedseluitgiftes aan oude mensen te
houden en we hebben verschillende
Medical Camps georganiseerd. Honderden mensen werden dan door een arts
geholpen en kregen medicijnen mee
naar huis. De ene keer was het weer
drukker dan de andere keer.
In de Jeugdgevangenis heb ik samen
met twee andere Nederlandse meisjes
elke week een activiteit georganiseerd,
bomen geplant en gezondheidsvoorlichting gegeven. Het geven van boeken,

bomen planten

Een van de bibliotheken

ontwormen op scholen

Jessy deelt babykleren uit

bomen en het controleren van de bouw
van bibliotheken op scholen.
Zoveel werk dat wordt in Kisumu verzet.
En dan dankbare mensen en vooral die
lachende kinderkopjes, ik teken er voor!
Maar wat me ook vooral zo opviel; de
geweldige inzet van mr. & mrs. Pabari
voor de bevolking samen met de stichting.
Dit werk wordt met zoveel liefde gedaan
Zie verder volgende pagina
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en alles gaat rechtstreeks naar de mensen.
Mede dankzij mr. & mrs. Pabari, alle donateurs van de stichting en niet te vergeten
Jacques en Yvonne, heb ik geweldig werk
kunnen doen voor de bevolking van
Kisumu. Bedankt daarvoor!
Groetjes, Jessy Rooyakkers

voedseluitgifte aan oude mensen

Hallo allemaal,
Wij zijn Eefje Bekker ( 21 jaar) en
Annemarie de Boer ( 20 jaar) en
studeren HBO verpleegkunde aan de
Avans Hogeschool in Breda. We wonen
beiden in de Gemeente Gilze-Rijen en
hebben in deze omstreken een bijbaantje in de Thuiszorg. Voor onze
opleiding gaan we het komend half
jaar( vertrek : 12 september) op
buitenlandse stage. Hierbij kregen
wij via medestudenten, die eerder
dit jaar in Kisumu zijn geweest, de tip
voor de Stichting Klaartje Derks. We
hebben enorm veel zin in ons avontuur.
Als jullie ons willen volgen kijk dan op :
www.eefjebekker.waarbenjij.nu of
www.annemariedeboer.waarbenjij.nu

Eefje en Annemarie nu in Kisumu

Nieuws van het bestuur
Het huidige bestuur van de Stichting Klaartje Derks voor Kisumu is er zich
van bewust, dat er na 10 jaar ruimte moet zijn voor bezinning en evaluatie.
Daarom hebben we besloten om daar de komende twee jaar mee bezig
te gaan. Met de komst van Corjanne in het bestuur hebben we al aan een
voorwaarde voldaan: nl. ook jongeren meer betrekken bij het beleid en uitvoering. In Kisumu zullen we ons ook moeten orienteren hoe verder,
wanneer op enig moment, de familie Pabari stopt met hun ‘charity-work’.
We hebben daarom onlangs de beleidslijnen van de Stichting nog eens op
een rijtje gezet.

Beleidslijnen in het kader
van 10 jaar Stichting
Doel
Het doel van de stichting is het ondersteunen van projecten in Kisumu in
Kenya in het bijzonder voor de (aids-)
weeskinderen.
De gedachte aan Klaartje is en blijft de
drijfveer van de stichting. Haar werk en
haar denkbeelden blijven onlosmakelijk
verbonden met ons werk.

De apotheek

Structuur
• De stichting wil kleinschalig blijven, met
een klein bestuur van 3 personen
• Pastoor Toon van den Acker is adviseur
en tevens erelid.
• De stichting is opgericht bij notariele
acte in Februari 2002 en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel.
• De stichting is bij de belastingdienst
geregistreerd als een ANBI een Algemeen Nut Beogende Instelling (fiscaal
voordeel voor donateurs).

• De stichting is opgenomen in het register van het CBF Centraal Bureau
Fondsenwerving.
Middelen
• De stichting houdt zelf geen acties om
geld binnen te krijgen.
• De stichting heeft in Nederland geen
kosten: voor de geringe kosten zijn
afzonderlijke donateurs gevonden.
• Op jaarbasis doneren ongeveer
150 particulieren en organisaties.
• Donaties worden voor 100% doorgesluisd naar de Pabari’s in Kisumu.
Het streven is: 3 x € 8.000,- = € 24.000,per jaar.
• De Heer Toon Verbruggen, voormalig
hoofd financien van de Gemeente Cuijk,
controleert jaarlijks de boekhouding.
Werkwijze
• Een belangrijke activiteit van de stichting is het geven van voorlichting op
scholen, bij verenigingen, organisaties,
etc.
• De stichting heeft een Website
www.stichtingklaartjederks.nl
• Tenminste eenmaal per jaar geeft de
stichting een Nieuwsbrief uit met een
oplage van bijna 400 exemplaren.
• De stichting heeft een informatieboekje,
een folder en diverse flyers voor belangstellenden.
• De tweede belangrijke activiteit van de
stichting is het werven, selecteren,
inwerken en uitzenden van Nederlandse
vrijwilligers naar Kisumu.

Bij de dokter

Wondverzorging

Innen eigen bijdrage medical camp

• Vrijwilligers gaan minimaal voor een
periode van 3 maanden.
• Voor het werk in Kenya zijn de Pabari’s
de enige contactpersoon en zij bepalen
per saldo welke projecten worden uitgevoerd en ondersteund en gefinancierd.

• Op het platteland zijn geen medische
voorzieningen, vandaar de goedbezochte medical camps, waar lokale
artsen en verpleegkundigen medische
en verpleegkundige hulp verlenen of
doorverwijzen naar een ziekenhuis in
Kisumu.

geen toekomst voor hen.
• Weduwgroepen zijn vaak geholpen met
geiten en kippen.
• Honderden (fruit)-bomen planten en
verzorgen door schoolkinderen helpt
een beetje mee.
• Enz enz enz enz.

• Nog steeds worden er weeskinderen
gevonden, in alle leeftijden, ontredderd
en soms misbruikt. Nog steeds zijn er
straatkinderen. Zonder ( onze) hulp

CONCLUSIE: er is nog zoveel goeds te
doen…….
Corjanne – Marion – Toon – Theo –
Jacques – Yvonne.

In Kisumu in Kenya
• In Kisumu werken twee vaste medewerkers: Dhr. Chotu en Mevr.Nejla Pabari.
Zij doen al meer dan 30 jaar charitywork
in Kisumu e.o. ( Ladies in Action) Vooral
de Indiase gemeenschap aldaar steunt
hen hierin. Onze Klaartje woonde op
hun compound tijdens haar stage i.k.v.
malaria-onderzoek voor de Universiteit
van Wageningen 1999/2000.
• Zij werken onder de naam: KLARA
FOUNDATION. Deze foundation is bij de
Kenyaanse ambassade ingeschreven als
SELF HELP GROUP.
• Wij blijven op de hoogte van de projecten door middel van “Letters of appreciation”, dankbrieven, mails en rapporten
van de Pabari’s en rapportage van de
uitgezonden vrijwilligers.
• De helpende en controlerende taak van
onze uitgezonden vrijwilligers is van
groot belang.
• Jaarlijks wordt de Kenyaanse boekhouding opgestuurd naar onze Stichting
hier in Beers en gecontroleerd door
Dhr Toon Verbruggen.
De Toekomst
• Zolang er sponsors zijn willen we dit
mooie werk voorzetten Zoals Klaartje al
mailde: ” Er is hier een tekort aan
alles….”
• Kleding en voeding blijven voorlopig
heel belangrijk.
• Het onderwijs heeft nog heel veel
slagen te maken. De School buiten
onder een boom komt nog veel voor. In
scholen is vaak niet veel meer aanwezig
dan eigen gemaakt onderwijsmateriaal.
• Kansen op vervolgonderwijs zijn er
slechts in zeer beperkte mate en slechts
voor een enkeling.

In de “wachtkamer”

Corjanne: even voorstellen:
Mijn naam is Corjanne Hageraats, ik
ben 28 jaar oud en woon samen met
mijn man Maarten in Lent. Waarom in
het bestuur voor deze stichting?
In 2006-2007 ben ik zelf, samen met
Malou, in Kisumu geweest om drie
maanden aan de slag te gaan voor
deze stichting. Hier heb ik natuurlijk

Corjanne en Malou kopen geiten

ontzettend veel indrukken op gedaan
van het werk, het land en de mensen.
Wat een ervaring!
De geweldige ervaring in combinatie
met het feit dat ik Jacques en Yvonne
al heel lang ken maakte dat ik ja heb
gezegd op de vraag of ik toe wil
treden in het bestuur. Ik heb er zin in!

De ﬁnanciële stand van zaken
donateurs bijzonder dankbaar voor hun
bijdrage. Zij stellen ons in staat het werk
in Kenya voort te zetten.

Dank je wel……Asante

Het is wonderlijk………. het blijft ook in
financiële zin goed gaan met de stichting.
In 2011 werd er bijna 300 keer geld
gestort op de bankrekening van de
Stichting en dat is omgerekend meer dan
gemiddeld vijf maal per week dat er geld
binnenkomt op de bankrekening van de
stichting. In totaal is in 2011 een bedrag
van € 27.500,- ontvangen. Nu in september 2012 staat de teller alweer boven de
€ 15.000,- aan inkomsten. We zijn alle

Uit de statistiek blijkt dat het aantal keren
dat er per jaar geld gestort wordt sinds
2002 zich rond de 300 blijft bewegen.
Ook blijkt dat het bedrag dat jaarlijks sinds
2002 binnenkomt op een gemiddeld
niveau van € 30.000,- per jaar ligt. In de
jaren 2007,2008 is de invloed van de
sponsoring via pastor Toon van de Acker
goed zichtbaar.
Aan de uitgavenkant het volgende:
Vorig boekjaar 2011 waren er ook weer
Nederlandse vrijwilligers in Kisumu: Anne
ten Haaf, Marja van Dijk en Monica van
de Berg. Samen met de Pabari’s hebben
zij in totaal iets meer dan € 30.000,- uitgegeven aan onze projecten. Vermeldens-

waard is dat toen extra uitgaven gedaan
konden worden uit het grote sponsorbedrag dat Monica van den Berg en haar
man Eduard toen bijeen hadden gebracht.
We zijn blij dat Toon Verbruggen, voormalig hoofd financiën van de gemeente
Cuijk, weer bereid was om als onafhankelijk deskundige de controlewerkzaamheden te verrichten. Hij heeft de boekhouding 2011 die in Beers wordt
bijgehouden en de boekhouding die
we vanuit Kisumu over 2011 hebben
ontvangen beoordeeld en goedgekeurd.
Trouwens: alle financiële stukken liggen
voor iedereen ter inzage.
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Dank jullie wel….Asanteni sana

De ‘Stichting Klaartje Derks voor Kisumu’ is bij notariële acte opgericht op 5-2-2002. De Stichting
heeft als doel: Het ondersteunen van projecten in Kisumu e.o. te Kenya, in het bijzonder t.b.v. (aids)
weeskinderen. 100% van de donaties gaat naar onze projecten aldaar.
Correspondentieadres
Sterrenbos 3, 5437 NE Beers
E-mail: stichtingklaartjederks@vodafonevast.nl, Telefoon: (0485) 31 65 06
Bank 1171.65.956 t.n.v. Stichting Klaartje Derks te Beers

Voor meer informatie: www.stichtingklaartjederks.nl

