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1. Het bestuur.
Het bestuur kwam in 2019 viermaal bijeen en wel op 16 februari, 23 maart, 11 mei en 27 september.
Omdat de bestuursleden verspreid in het land wonen, vergaderen we om de beurt bij iemand thuis.
Er wordt telkens een besluiten/actielijst gemaakt en vooraf en daarna is er overleg met Jessica Donia,
onze contactpersoon en voorzitter van de council in Kisumu.
In 2019 waren de taken binnen het bestuur als volgt verdeeld : Yvonne Derks, voorzitter. Eefje
Bekker, secretaris e.a. PR zaken. Theo Lucassen, penningmeester. Corjanne Hageraats, lid,
contactpersoon voor Kisumu, vrijwilligers en stagiaires. Jacques Derks verzorgt de financiele
administratie.
De voornaamste onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen in 2019 waren :
De verslagen van de maandelijkse councilbijeenkomsten en het daarbij behorend financieel overzicht
van de bestedingen aan de diverse projecten.
Beleidsplan 2019-2020. Diverse zaken, opgenomen in dit beleidsplan, worden telkens opnieuw
bekeken en zo nodig geactualiseerd. Zo zijn we erg blij dat Jessica Donia voorlopig in Kisumu blijft
wonen en werken en dat we voor haar nog geen vervanging hebben moeten zoeken. Ook heeft het
bestuur besloten om de geoormerkte gelden van Stichting Suba Nederland over te nemen. Hiervoor
zijn goede schriftelijke afspraken gemaakt. Viermaal per jaar maken we geld over naar de projecten
van Suba.
Op 23 maart is er een extra vergadering geweest, waarbij het bestuur zich heeft beraden over de
toekomst van de Stichting. De diverse scenario’s die hieruit voort zijn gekomen worden nu
uitgewerkt. Daarbij zullen we zeker rekening houden met onze taak in Kisumu e.o. als Goede
Doelenorganisatie. We hebben in de loop der jaren veel ervaring kunnen opdoen in hoe ver je kunt
gaan als ‘hulpverlenende’ organisatie en waar ligt de grens op het gebied van b.v.
verantwoordelijkheid? Met name in Kenya is de houding van de overheid t.a.v. hulpverlening door
NGO’s veranderd. Wat in feite een goede ontwikkeling is. Echter in de praktijk zijn er nog heel veel
verbeterpunten mogelijk. Bijvoorbeeld : het ontwormingsprogramma op de reguliere scholen is
overgenomen door de regionale overheid. Dit betekent in de praktijk dat er een pot pillen op de
scholen wordt afgegeven, die vervolgens ergens verdwijnt, maar niet t.b.v. de kinderen worden
uitgedeeld tweemaal per jaar. Leerkrachten op vele scholen worden onderbetaald of hebben (nog)
niet de juiste opleiding. Ook dit draagt niet bij in verantwoordelijke en gemotiveerde leerkrachten.
Ook de seksuele voorlichting door onze Keniaanse vrijwilligster, lid van de council en arts Beryl Ogutu

wordt niet meer op prijs gesteld. Ook hebben we het Jiggerproject op enkele scholen moeten
stopzetten. Bij het versturen van hulpgoederen in een container naar Mombasa te Kenya
ondervinden we de nodige obstakels.
De verslagen van de maandelijkse councilbijeenkomsten, alsmede inkomsten en uitgaven en
bestedingen in Kisumu worden in de bestuursvergaderingen doorgenomen. De grootste kostenpost
blijft het studiegeld en levensonderhoud van onze studenten ( 7) Ook de vervoerskosten in en
rondom Kisumu zijn fors. Benzine is duur en onze Kenyaanse vrijwilliger Richard Achar moet
regelmatig zijn vrachtwagentje gebruiken om spullen te vervoeren. Afgesproken is om daarin beter
te plannen. Het is een goede gewoonte geworden om jaarlijks een Fun Day te organiseren, waarbij
de studenten samen een gezellig uitstapje maken.
In februari 2019 gingen er twee studenten van de Avans Hogeschool te Breda naar Kisumu. Iris
Thijssen en Iris Klaasse. Zij hebben hun verpleegkunde- stage met zeer goed gevolg afgerond in juni.
Voor meer informatie over de werkzaamheden van de council en onze studenten verwijzen we naar
het verslag van de activiteiten in Kisumu door Jessica Donia.

2. Verslag activiteiten in Nederland
- Ook in 2019 hebben zich weer heel veel mensen ingezet voor onze Stichting. In april ging Liesbeth
van Heeswijk uit Haps, werkzaam aan het Merletcollege te Mill, naar Kisumu. Zij bezocht toen ook
een bijeenkomst van onze council en wilde graag wat meer betekenen voor onze Stichting. Dit
resulteerde in 2019 tot een aantal initiatieven en samenwerkingsverbanden met andere organisaties
in Kisumu, zoals Amara Foundation. Samen gaan we ervoor zorgen dat er hulpgoederen in een
container naar Kisumu komen. Dit project zal nog in 2020 doorlopen.
- De diverse verkooppunten (6) van kaarten e.d. is nog steeds een groot succes. Er werd voor
€2673,15 verkocht.
- Er was een gesprek met Eric en Roland van de Lockant ( oud vrijwilliger)op 29 september over hun
plannen voor een voedselbos in Kisumu. Deze plannen worden meegenomen en in 2020 wellicht
verder uitgewerkt.
- We werkten mee aan een onderzoek van de Universiteit Nijmegen in juni (Sara Kinsbergen).
- We stonden op de markt in Cuijk bij de Culturele Dag : Cultuur aan de Maas op 29 augustus.
- Tweemaal is er weer een Nieuwsbrief uitgebracht. 300 Nieuwsbrieven worden per mail verstuurd
en ruim 100 worden bezorgd of worden per post verzonden. We waren en blijven actief op facebook
en onze website.

3. Verslag activiteiten in Kisumu
Het seed ball project, wat in 2018 voor het eerst is uitgevoerd, is voorgezet. Hetzelfde geldt voor het
jiggerproject, waar ook met name twee vrijwilligers zich voor hebben ingezet. Vele scholen werden
bezocht, en sommige zelfs meerdere malen om te zien wat het effect is van de behandeling. De
counsil heeft een alumnigroep opgericht voor oud-studenten, zodat zij contact met elkaar kunnen
houden, elkaar kunnen inspireren en samen op kunnen trekken om wat terug te doen voor Stichting
Klaartje Derks. Er is weer een Funday georganiseerd voor de sponsorstudenten. In 2019 zijn er 3

nieuwe sponsorstudenten gestart met een opleiding. Daarnaast is de counsil ingegaan op individuele
vragen. Zo hebben zij bijvoorbeeld iemand succesvol ondersteund bij het zoeken naar geschikt werk
en het solliciteren.
4. Financiën 2018/2019 en begroting 2020
- Claudette Cuppen uit Cuijk, werkzaam bij Deloitte Accountancy & Advies, controleerde en gaf
tevens haar goedkeuring over de financien 2018. Het rapport inzake de Jaarstukken 2018 ligt voor
iedereen ter inzage. Een samenvatting daarvan is terug te vinden op onze website
- In 2019 kwam er € 14.456,98 binnen aan giften en inkomsten uit verkoop, €2673,15. Uit de
inkomsten van de verkoop worden de nodige onkosten betaald, zoals druk- en verzendkosten
Nieuwsbrieven. Vermeldenswaardig is en blijft dat de mensen van Inpladi uit Cuijk al vanaf 2005
kosteloos zorgen voor de vormgeving van Nieuwsbrief/folders, flyers enz.
- De uitgaven in Kisumu aan de diverse projecten en onkostenvergoedingen voor onze vrijwillige
medewerkers in Kisumu bedroegen : € 18.000,-. Gezien het positieve saldo zowel op de lopende- als
de spaarrekening heeft dit verder geen consequenties. In de bijlage is een financieel overzicht te
vinden.
Tenslotte :
Het bestuur hier in Nederland en de council daar in Kisumu danken iedereen, vrijwilligers en
sponsoren, die zich ook in 2019 weer hebben ingezet.
Er is en blijft zoveel goeds te doen…….

Beers, mei 2020
Namens het bestuur,
Yvonne Derks.

