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1.
Het bestuur van de Stichting kwam in 2018 driemaal bijeen, t.w. 17 februari, 17 mei en 6
oktober. Omdat de bestuursleden uit alle windstreken komen, vergaderen we om de beurt
bij iemand thuis. Elke keer wordt er een besluiten/actielijst gemaakt en vooraf en daarna is
er nog overleg met Jessica om een zo goed mogelijk contact te waarborgen.
In 2018 waren de taken binnen het bestuur als volgt verdeeld:
Yvonne Derks (voorzitter)
Eefje Bekker (secretaris e.a. PR. Zaken)
Theo Lucassen (penningmeester)
Corjanne Lucassen (lid, contactpersoon voor Kenya en vrijwilligers en stagiaires)
Jacques Derks verzorgt de financiële administratie.
Op 26 april kreeg Theo Lucassen in zijn woonplaats Oudewater een koninklijke
onderscheiding, mede voor zijn inzet voor onze Stichting. Theo is vanaf het begin al zeer
betrokken bij de Stichting.
In juli liep Eefje Bekker de 4 Daagse van Nijmegen t.b.v. onze Stichting. Opbrengst : €1500,Op 6 oktober ging het bestuur + partners, op eigen kosten, samen uit eten.
2.
Beleidsplan 2017- 2018 is ook te vinden op de website van de Stichting. Tijdens de
bestuursvergaderingen wordt er gewerkt aan de hand van actiepunten en een besluitenlijst.
De verslagen van de maandelijkse council-bijeenkomsten, alsmede inkomsten en uitgaven
en bestedingen in Kisumu worden doorgenomen. De grootste kostenpost blijft het
studiegeld en levensonderhoud van onze 10 studenten.
Besluit : Het aantal gesponsorde studenten is maximaal 10.
In 2018 zijn er 2 studenten afgestudeerd t.w. Zadock Ochieng, Great Lakes University of
Kisumu and Ann Yogha, African Institute of Research and Development Studies.
Omdat het werkgebied in Kisumu e.o. groot is ( vgl. provincie Utrecht) zijn de vervoerskosten
ook aan de hoge kant, temeer omdat de benzineprijs relatief hoog is.
Besluit : Om de vervoerskosten enigszins in de hand te houden wordt aan de council
gevraagd te bekijken wat er mogelijk is.
De council in Kisumu, bestaande uit:
Jessica Donia (voorzitter en penningmeester)

Richard Achar (secretaris en veldwerker)
Paul Othim (lid en social worker)
Beryl Ogutu (lid en arts).
Besluit : zij hebben de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken van de bestaande en
nieuw te ontwikkelen projecten. Richard werkt tenminste 4 dagdelen en krijgt daarvoor een
vergoeding, los van de vervoerskosten. Indien de andere councilleden voor de Stichting werk
verrichten ontvangen ook zij een vergoeding per dagdeel en voor vervoerskosten. Het
bestuur kan concluderen dat de gestelde doelen over het algemeen zijn gehaald: de council
werkt zelfstandig, er gaan weer stagiaires naar Kenya in 2019 en de PR is volgens plan
aangepast. Wel waren er beduidend minder projecten, mede veroorzaakt door het politieke
klimaat in Kenya en de afwezigheid van stagiaires/vrijwilligers.
3.
Verslag activiteiten in Kisumu. Zo organiseren zij b.v. tweemaal per jaar een Fun Day voor
alle studenten. Dit wordt erg gewaardeerd en is goed voor de onderlinge contacten. Ook
worden de studenten, indien mogelijk, ingezet bij de diverse projecten b.v. Hellen Yogha
helpt dokter Beryl Oguto bij seksuele voorlichting en medical camp. Paul Othim gaat als
sociaal werker mee met Richard op huisbezoek. Lokale initiatieven kunnen voor een
financiële bijdrage van de Stichting een verzoek indienen bij de council, zoals het nieuwe
project : seadballs(zaai- en plantgoed) en een ontbijtprogramma voor de Sunflowerschool.
4.
- Het enthousiasme van diverse mensen om zich in te zetten voor onze Stichting was ook in
2018 hartverwarmend. Met name in het najaar waren er diverse acties. Alleen al aan
verkoop van diverse zelfgemaakte artikelen bracht meer dan €4000,- op.
- Voor de presentatie van de Stichting werd het gemaakte PR. Plan uitgevoerd. Er werden
nieuwe folders gemaakt, visitekaartjes(ook Engels-talig in Kisumu) en banners.
- Er waren 2 lezingen en tentoonstellingen in de bibliotheken met Mill en Cuijk. Daarnaast
waren er diverse presentaties in Langenboom, Beers en Vianen.
- Tweemaal is er een merendeel digitale Nieuwsbrief uitgebracht. We zijn en blijven actief op
facebook en de website werd aangepast.
5.
Ook in 2018 waren er contacten met andere Goede Doelen Organisaties, met name met de
Stichting Suba Nederland uit Nijmegen en de Amara Foundation uit Uden/Langenboom die
allebei ook in Kisumu actief zijn. Met de Stichting Suba Nederland, die in 2019 zal ophouden
te bestaan wordt een (financiële) samenwerking voorbereid.
6.
- Claudette Cuppen uit Cuijk, werkzaam bij Deloitte Accountancy & Advies, controleerde
weer de financien 2017. Het rapport inzake de jaarstukken ligt voor iedereen ter inzage.
- In 2018 kwam er zo’n € 24.000,- binnen aan giften en inkomsten uit verkoop (ruim €4000,).Uit de inkomsten van de verkoop worden de drukkosten van folders/banners en
Nieuwsbrieven betaald. Ook al vanaf 2005 zorgt Inpladi uit Cuijk kosteloos voor de
vormgeving.

In Kisumu werd zo’n € 16.000,- besteed aan de diverse projecten en onkostenvergoedingen
voor de werkers aldaar.

