
Sociaal en financieel jaarverslag

Stichting EBOO in Kenia 

20172017



Inhoudsopgave 

1. Algemene gegevens  
2. Doel en werkwijze  
3. Overzicht activiteiten  
4. Ontwikkeling leerlingen en scholen  
5. Financieel overzicht 2017 en prognose 2018  

                 
 



1. Algemene gegevens

Naam 
Stichting EBOO in Kenia 

Secretariaat 
Hoofdweg 73, 9615 AB Kolham 

Stichtingsbestuur 
Voorzitter: J.P. van der Wal 
Secretaris: H.A. van Oorspronk-Alkema 
Penningmeester: J. van der Wal 
PR en communicatie: Janine Kruisinga – Straatman 

Handelsregister Kamer van Koophandel 
•	 De	stichting	EBOO	in	Kenia	is	op	18	november	2012	
	 opgericht	en	ingeschreven	bij	de	Kamer	van	
 Koophandel (K.v.K) te Groningen   
•	 Rechtsvorm:	stichting		
•	 Statutaire	zetel:	Groningen		
•	 Inschrijfnummer	K.v.K.	56529066		

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.		



Stichting EBOO in Kenia investeert in de 
toekomst van kinderen door hen de kans te 
bieden	naar	school	te	gaan	en	te	voorzien	in	de	
eerste	levensbehoeften.	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. 

Grote kracht achter de stichting is Fenneke 
Dijkema,	die	sinds	2010	in	Nairobi	woont.	

Om de continuïteit van het werk van de 
stichting	te	waarborgen	is	er	in	2016	ook	in	Kenia	
een	bestuur	opgericht	dat	Fenneke	rechtstreeks	
ondersteunt. Nicholas Ochieng neemt dagelijkse 
taken	over	van	Fenneke	zoals	het	betalen	van	het	
schoolgeld, administratieve werkzaamheden en 
het spreekuur op de dinsdagen. 

2. Doel en werkwijze

Madelin	Muga	ondersteunt	Nicholas	bij	Fenneke	
haar afwezigheid en heeft een machtiging voor 
de EBOO rekening in Kenia. Ook interviewt en 
begeleidt	ze	ouders	en	leerlingen.	Geoffrey	Chune	
springt	in	drukke	perioden	bij	en	ondersteunt	dan	
voornamelijk Nicholas in de dagelijkse taken.
Wanneer zowel Fenneke als Madelin afwezig zijn, 
hebben	alleen	Nicholas	en	Geoffrey	gezamenlijk	
een	machtiging	bij	de	bank.	Op	deze	manier	kan	
het	betalen	van	het	schoolgeld	altijd	doorgaan.	

We	zijn	dankbaar	voor	de	inzet	van	de	vele	
vrijwilligers	die,	vaak	onzichtbaar	achter	de	
schermen, actief zijn voor onze stichting. Daar-
naast zijn we 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	privé-
middelen. 



3. Overzicht activiteiten

In	2017	werden	activiteiten	voor	de	stichting	
georganiseerd die in drie categorieën zijn te 
onderscheiden met elk een eigen geldstroom (zie 
Financieel overzicht 2017): 

•	 Het	behouden	en	zo	mogelijk	uitbreiden		
 van het aantal vaste sponsoren; 

•	 Het	benaderen	van	fondsen	,	bedrijven			
 en organisaties (zoals scholen,  
 stichtingen en kerken)  

•	 Via	het	organiseren	van	acties	van	
 sponsors heeft de stichting €14.788,35   
	 ontvangen.	Van	fondsen,	bedrijven,	
 stichtingen, scholen en kerken    
	 €14.952,64.	Het	resultaat	van	éénmalige		
	 giften	bedraagt		€	9.474,29.	Eind	2017		 	
	 hebben	139	kinderen	een	vaste	sponsor		
 gevonden.

SponsorKliks 
Vanaf	november	2016	is	EBOO	begonnen	met	het	
inzetten van SponsorKliks.com. SponsorKliks is 
een	website	waarmee	je	aankopen	kunt	doen	bij	
andere	webshops.	Wanneer	er	via	SponsorKliks	
een	aankoop	wordt	gedaan	bij	een	aangesloten	
webshop	dan	gaat	er	een	percentage	van	het	aan-
koopbedrag	naar	EBOO.	In	2017	heeft	
SponsorKliks in totaal €225,00 opgeleverd. 



4. Ontwikkeling leerlingen en 
scholen 

Eind	2017	hebben	13	kinderen	examen	gedaan	
voor	de	middelbare	school.	Sommige	
kinderen,	met	goede	resultaten,	hebben	een	
andere sponsor gevonden om verder te leren.
Tabitha	Kemunto	Onsoti	wil	graag	naar	de	
universiteit (of wil de vader dit graag?) dus 
kwamen	ze,	vader	en	dochter,	bij	EBOO	om	te	
vragen of EBOO voor haar de universiteit wilde 
betalen.	Omdat	haar	eindexamen	lijst	zeer	
teleurstellend was, heeft Fenneke voorgesteld dat 
zij een vocational training uit mag zoeken, die dan 
door	EBOO	betaald	zal	worden.	Een	vocational	
training	houdt	in	dat	de	kinderen	een	beroep	
leren. We wachten nog even af wat haar keuze 
zal worden. Als het toch de universiteit wordt, zal 
Tabitha	een	andere	sponsor	moeten	zoeken.

Edward Masera, die voor de tweede keer in de 
eerste	klas	van	de	middelbare	school	met	zeer	
teleurstellende cijfers kwam, vroeg of hij 
‘mechanic’ mocht gaan doen voor de komende 
twee jaar. Dit lijkt EBOO een zeer goeie keuze, 
dus daarmee gaan we hem helpen.

12	kinderen	hebben	eind	2017	examen	gedaan	
voor de lagere school en zijn in januari 2018 naar 
de	middelbare	school	gegaan.

In	2017	zaten	er:

•	 12	kinderen	op	de	kleuterschool;
•	 109	kinderen	op	de	lagere	school;
•	 44	kinderen	op	de	middelbare	school	;
•	 5	studenten	op	de	universiteit,	waarvan	er		
 inmiddels drie met zeer goede resultaten  
 afgestudeerd zijn, 1 meisje heeft 
 medicijnen gedaan, 1 meisje heeft 
	 agriculture	gedaan	en	1	jongen	IT.

In	2017	heeft	EBOO	de	Hope	Academy	School,	St.	
Catherine	school	en	Mt.	Sinai	school	(alledrie	
lagere scholen) maandelijks €100,00 gesponsord 
voor de lunches die de kinderen op school krijgen.

Omdat	St.	Catherine	school	een	groot	aantal	
kinderen opvangt, die om wat voor redenen dan 
ook niet thuis kunnen wonen, heeft EBOO ook het  
transport	voor	die	kinderen	geregeld.	Zo	konden	
ze in de vakanties even een paar weekjes weg uit  
Kibera.

Dankzij een speciale sponsor kon EBOO voor alle 
tienermeisjes en voor alle moeders 
maandverband	en	ondergoed	kopen.	Nu	hoeven	
de meisjes niet meer een week per maand thuis 
te	blijven	van	school	en	ze	weten	dat	ze	bij	EBOO	
altijd terecht kunnen.



5. Financieel overzicht 2017 en prognose 2018

Om	de	continuïteit	van	de	hulp	te	waarborgen	houdt	de	stichting	een	reserve	aan	die	gelijk	is	aan	de	jaarlijkse	
kosten. Overige kosten worden gemaakt voor kleding, eten, medicijnen, vervoer en dergelijke. Ook heeft de 
stichting	het	afgelopen	jaar	betaalde		hulp	ingeschakeld	van	Nicholas	Ochieng	.	Voor	hem	heeft	de	stichting	een	
aparte sponsor. 


