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1. Algemene gegevens
Naam
Stichting EBOO in Kenia.
Secretariaat
Poortstraat 13A, 9716 JH Groningen.
Stichtingsbestuur
Voorzitter: J.P. van der Wal
Secretaris: H.A. Alkema
Penningmeester: G.S.D.C. van Oorspronk – Timmerman
PR: Janine Kruisinga.
Handelsregister Kamer van Koophandel
De stichting EBOO in Kenia is op 18 november 2012 opgericht en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Groningen
Rechtsvorm: stichting
Statutaire zetel: Groningen
Inschrijfnummer K.v.K. 56529066
Activiteiten
Stichting EBOO in Kenia is een fonds op het gebied van welzijnswerk voor het werven van gelden met als
bestemming onderwijs en schoolbenodigdheden voor kinderen in ontwikkelingsland Kenia, Nairobi (Kibera).
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Op 19 november 2012 is de stichting EBOO in Kenia door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling onder fiscaal nummer 8521 71 407.
Beleid
Het beleid wordt jaarlijks vastgelegd. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt uit de financiële
administratie het jaarverslag met de goedgekeurde resultatenrekening en balans opgemaakt.

2. Doel en werkwijze
Stichting EBOO in Kenia investeert in de
toekomst van kinderen door hen de kans te
bieden naar school te gaan. Zonder de steun van
de stichting is dat voor deze kinderen niet
mogelijk.
In het Beleidsplan is het doel van de stichting als
volgt omschreven: Stichting EBOO in Kenia
genereert financiële middelen waarmee zij
jaarlijks plusminus 170 kinderen uit de sloppenwijk
Kibera (Nairobi, Kenia) en nabijgelegen gebieden
de mogelijkheid biedt om naar school te kunnen
gaan. Stichting EBOO in Kenia garandeert dat
100% van de inkomsten ten goede komt aan het
project.

Met het jaarverslag beoogt de stichting om aan
alle betrokkenen en andere belanghebbenden te
rapporteren over de voortgang van ons werk voor
de kinderen in de sloppenwijk Kibera, Nairobi
(Kenia) en omliggende gebieden. Grote kracht
achter de stichting is Fenneke Dijkema, die sinds
2010 in Nairobi woont.
We zijn ontzettend blij met het werk van de
vele vrijwilligers die, vaak onzichtbaar achter de
schermen, actief zijn voor onze stichting. We zijn
er trots op dat alle giften en donaties voor 100%
naar de kansarme schoolkinderen in Kibera gaan.
Iedereen werkt op vrijwillige basis voor EBOO en
de kosten (bijvoorbeeld voor promotiemateriaal)
worden gefinancierd uit privémiddelen.

“We zijn er trots op dat
alle giften en donaties
voor 100% naar de
kansarme schoolkinderen
in Kibera gaan”

3. Overzicht activiteiten
In 2015 werden veel activiteiten voor de stichting
georganiseerd. Er zijn drie categorieën te onderscheiden met elk een eigen geldstroom:
a.
Donateurs
b.
Fondsen , bedrijven en organisaties
(zoals kerken en scholen)
c.
Acties
Van sponsors hebben we € 27.952,35
ontvangen. Van Fondsen, bedrijven,
stichtingen, scholen en kerken € 37.422,22.
Het resultaat van veel acties bedraagt € 10.835,93.
113 Kinderen hebben een vaste sponsor
gevonden.
Zoals in het beleidsplan staat beschreven kan
extra geld worden ingezet voor hulp ten behoeve
van gezinnen in en buiten het EBOO project.
Dankzij een extra gift in augustus van € 1000,- en
in oktober van ruim € 8000,- hebben we heel veel
mensen blij kunnen maken.
Kerstpakketten
In december kwamen de gezinnen bij Fenneke
thuis om een kerstpakket op te halen.
Het kerstpakket zat in een nieuwe rugtas en
bestond uit: een handdoek, tandenborstel,
tandpasta, zeep, shampoo, kam, maandverband
voor de meisje, deodorant en een leesboekje
voor de kleintjes. Daarnaast hebben alle kinderen

nieuwe sportschoenen en kleren gekregen. Wat
waren deze kinderen en de ouders-verzorgers blij
met hun nieuwe spullen!
Breiactie
Alle kinderen in Kenia, dus ook de kinderen uit de
sloppenwijk Kibera, moeten verplicht een uniform
aan als ze naar school gaan. Bij zo’n uniform hoort
een effen blauwe of rode trui. Helaas is de
kwaliteit van de garens in Kenia erg slecht.
Hierdoor lopen de kinderen al snel in truien die
rafelen en waar gaten in vallen.
Daarom heeft Marieke Oudman een brei actie
opgezet. Deze actie houdt in dat breisters in
Nederland blauwe en rode truien gaan breien voor
de schoolkinderen in Kenia. Er zijn meer dan 300
truien gebreid! Bovendien heeft onze stichting
hierdoor nog meer bekendheid gekregen.
Hartverwarmend zo´n initiatief.

Er zijn meer dan 300
truien gebreid voor de
kinderen in Kenia!

4. Ontwikkeling leerlingen en
scholen
Zeven jongeren: Dominic Moruri Onkoba, David
Namava Ochieng, Job Ondeyo, Duncan Omariba
Mongare, Faith Ndila Matheka, Adoneth Handson
hebben de middelbare school afgerond.
Quinta Akinyi heeft een speciale opleiding gedaan
in tourisme, zij had het op de middelbare school
heel slecht naar haar zin en wilde dit graag gaan
doen, nu werkt ze in een hotel in Kisii, en is
gelukkig!
Richard Orina, een straatjongen van nu 14 jaar
oud, vroeg een paar jaar geleden of hij naar school
mocht. Fenneke kreeg toen de indruk dat hij
serieus was en het heel graag wilde, dus heeft zij
hem opgenomen in het EBOO project. Helaas
moest hij toen bij de kleuters beginnen, en na een
paar jaar heeft hij het toch opgegeven en is
weggelopen van school, en waarschijnlijk weer in
de straat beland. Helaas!
Kevin Ogesi en Naomi Morara, een broer en
zus, zijn voorlopig uit het programma gezet. Na
verschillende waarschuwingen om harder te gaan
werken en beter hun best te doen, kwamen ze
met zeer slechte rapporten thuis. Fenneke heeft
gezegd dat de familie voor de eerste termijn 2016
zelf het schoolgeld moet betalen. Als hun
rapporten in april goed zijn, kunnen ze weer in
het programma komen en krijgen ze het betaalde
schoolgeld terug.

Emanuel, Namuel, Marion, Eunice, Sheila en
Victor zijn in de babyclass begonnen. Alle zes
kinderen zijn rond de drie jaar oud en allemaal
geboren in families die al door EBOO gesponsord
worden.
Verder is in de loop van 2015 Norah Kwamboka
een weesmeisje van 14 jaar opgenomen in het
EBOO-programma, omdat ze geadopteerd is door
een van de families die al in het EBOO programma
zaten.
Vanaf januari 2016 worden door EBOO
gesponsord:
19 kinderen op de kleuterschool,
66 kinderen op de lagere school,
44 kinderen op de middelbare school
en 4 op de universiteit.
Onze stichting betaalt bovendien maandelijks
geld aan de Imanischool voor 10 weeskinderen
en aan de Mt. Sinai school voor 25 kinderen. Het
zijn allemaal kinderen van alleenstaande moeders
voor wie het onmogelijk is om zelf het schoolgeld
te betalen.
Bovendien wordt aan het hoofd van de Imanischool maandelijks 45 euro betaald, aan het hoofd
van de Mt. Sinaischool 40 euro per maand en aan
Hoop Academy 90 euro om eten te kopen.

5. Financieel overzicht 2015 en prognose 2016

De kosten per kind zijn gemiddeld € 15,-- per maand voor kinderen op de lagere school en € 40,- per maand voor
kinderen op de middelbare school. Jaarlijks komt dit neer op een totaalbedrag van € 41.400,-. Om de continuïteit
van de hulp te waarborgen heeft de stichting een reserve nodig die gelijk is aan de jaarlijkse kosten.
Het schoolgeld wordt in drie termijnen betaald. In het eerste termijn wordt 50% betaald, in het tweede termijn
wordt 35% betaald het in het laatste termijn wordt de resterende 15% betaald. Dit betekent dat de helft van het
geld dat op 31 december op de bank staat in januari al wordt uitgegeven.

6. Blik op de toekomst
Onze uitdaging is dat de circa 170 kinderen die nu
geholpen worden ook in de toekomst deze hulp
ontvangen. Ons streven is om voor ieder kind een
sponsor te vinden, zodat de continuïteit wordt
gewaarborgd.
Op dit moment hebben 113 kinderen een
vaste sponsor, dat betekent dat we voor
57 kinderen nog een sponsor zoeken.
We hopen dat er extra geld binnenkomt, zodat we
veel scholen kunnen helpen met het kopen van
eten, schoolboeken, schriften en
basisbenodigdheden die er op dit moment niet
zijn.
We blijven de jaarlijkse EBOO-vriendendag
organiseren, omdat we het belangrijk vinden om
onze vrijwilligers en donateurs te bedanken en te
ontmoeten. Ook hebben we gemerkt dat door het

uitwisselen van ervaringen mensen worden
gemotiveerd om actief te blijven voor het werk
van de stichting: een belangrijke bijdrage
leveren aan de toekomst van de kinderen in
Nairobi, Kenia.
We sluiten graag af met een citaat van Malala
Yousafzai:

“Laat ons boeken en pennen
oppakken, het zijn de meest
krachtige wapens.
Een kind, een leraar,
een pen en een boek.
Dat zijn de dingen die de
wereld kunnen veranderen.”

