Jaaroverzicht 2017.

Het bestuur van de Stichting kwam in 2017 vijfmaal bijeen,
t.w. 4 februari, 22 april, 15 juni, 18 augustus en 11 november.
Omdat de bestuursleden uit alle windstreken komen
vergaderen we om de beurt bij iemand thuis. Elke keer
wordt er een besluitenlijst/actielijst gemaakt en vooraf en
daarna is er nog overleg met Jessica om een zo goed
mogelijk contact te waarborgen. In april hebben we afscheid
genomen van Marion Blom, waarna de taken binnen het
bestuur opnieuw zijn verdeeld : Yvonne Derks ( voorzitter)
Eefje Bekker ( secretaris e.a. PR. zaken)) en Theo Lucassen
( penningmeester). Deze nieuwe gegevens zijn doorgegeven
aan de Kamer van Koophandel. Corjanne Hageraats ( lid en
contactpersoon voor Kenya en
vrijwilligers/stagiaires)Jacques Derks ( lid en administratie)
De belangrijkste onderwerpen :
- Maandelijkse overzichten van inkomsten en uitgaven,
alsmede de bestedingen in Kisumu. De grootste
kostenpost blijft het studiegeld en levensonderhoud
van onze 10 studenten. Daarnaast de voedselprojecten
en het jiggersproject op diverse scholen. Richard Achar
is tenminste 4 dagdelen in actie voor onze Stichting,
waarvoor hij een vergoeding ontvangt. Tevens worden
de vervoerskosten vergoed, die de laatste jaren steeds

hoger worden door verhoging v.d. prijs benzine en
openbaar vervoer.
- Hier in Nederland hebben we geen kosten. Voor de
nodige PR ( o.a. Nieuwsbrief) heeft het bestuur
besloten om de opbrengst van de kaartenverkoop te
gebruiken, zolang we hiervoor geen sponsor hebben
gevonden. De kosten voor de Nieuwsbrief worden
steeds minder, omdat we die tenminste tweemaal per
jaar zoveel mogelijk digitaal verzenden.
- Samen met Inpladi, bureau voor idee en vormgeving in
Cuijk, die al 15 jaar onze Nieuwsbrief( gratis)
vormgeeft, hebben we een plan gemaakt om onze PR te
actualiseren. Onze huisstijl wordt doorgevoerd op
visitekaartjes, folders en een banner, zodat we nog
beter ons werk kunnen laten zien.
- Vooral in 2017 kwam heel Langenboom in actie voor onze
Stichting. De vormselgroep, Muziek in de Kerk en het
afscheid van pastoor Toon v.d. Acker in december.
- In het kader van samenwerken met andere Goede
Doelen Organisaties die werkzaam zijn in Kisumu e.o.
was er in september een bijeenkomst met de Amara
Foundation. We kunnen veel hebben aan elkaars
kwaliteiten.
- Ook in september werden de financien voorgelegd aan
Claudette Cuppen uit Cuijk en zijn ze weer
goedgekeurd. De rapportage hiervan ligt voor iedereen
ter inzage. In 2017 werd er €19.222,07 gedoneerd en

in Kisumu €18.000,- uitgegeven aan de diversen
projecten.( zie ook overzicht op de site)
- Op allerlei ( ludieke) manieren blijven er mensen voor
de Stichting actief. B.v. kaarten maken en verkopen,
sponsoractiviteiten, kofferbakverkoop…..
- Onder leiding van Jessica Donia is er nu een council
( bestuur) actief in Kisumu, dat in eerste instantie een
adviserende functie heeft, maar ook indien nodig
uitvoerend werk doet. Zo kan Paul Othim (
maatsch.werker) Richard Achar steunen in z’n
begeleiding van de studenten en Beryl Ogutu ( arts)
geeft o.a. seksuele voorlichting aan jonge meisjes.
Lokale initiatieven kunnen voor een financiele bijdrage
van de Stichting een verzoek daarvoor indienen bij de
council.
- Jammer dat we ook dit jaar 2017 geen
vrijwilligers/stagiaires naar Kisumu hebben kunnen
sturen. De onrust t.g.v. verkiezingen e.d. is hiervan de
hoofdoorzaak. Maar met de goede begeleiding van
Jessica, een veilige woonplek in Kisumu en een
onvergetelijke(levens) ervaring rijker denken we gauw
weer enthousiaste ( jonge) mensen op pad te kunnen
sturen…….
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Namens het bestuur,
Yvonne Derks.

