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Doelstelling

Stichting EBOO in Kenia genereert financiële middelen waarmee zij jaarlijks
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.

Huidige situatie

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.
Drijvende kracht achter de stichting is Fenneke Dijkema-Timmerman.
De stichting heeft de ANBI-status.

Beleid

Stichting EBOO in Kenia wil vooral op lange termijn hulp bieden.
Aan de mensen die hulp ontvangen worden geen voorwaarden gesteld qua
specifieke kenmerken, zoals een bepaalde religie.
Kinderen die in het programma zijn opgenomen zijn verplicht om naar school
te gaan en naar vermogen te presteren. Als niet aan deze eis wordt voldaan
wordt uitgezocht wat daarvan de reden is. Als er sprake is van onwil, of
ouders verstrekken opzettelijk verkeerde informatie, kunnen kinderen in het
uiterste geval uit het programma worden gezet.
Alle aan het programma deelnemende kinderen krijgen naar behoefte een
nieuw schooluniform en nieuwe schoenen. Het schoolgeld en de
schoolboeken worden volledig betaald en de kinderen krijgen een maaltijd
op school. Indien nodig worden eventuele overige kosten ook vergoed.

Werkwijze

Fenneke en Nicholas, een lokale vader, hebben direct contact met
onderwijzers, schoolhoofden en de ouders van de kinderen. Samen zorgen zij
ervoor dat al het geld goed en effectief wordt besteed.

Er zijn per jaar meerdere evaluatiegesprekken voor de kinderen en hun
ouders. Hier krijg zij de mogelijkheid hulpvragen te stellen en de voortgang
van hun kind(eren) inzichtelijk te maken. Dit gebeurt door de rapporten van
de kinderen te overleggen.
Financiën

Om deze financiën te genereren is de stichting actief in:
a. het zoeken van sponsors en vrijwilligers;
b. het aanschrijven van fondsen voor structurele of eenmalige giften;
c. het organiseren van acties.
Om de continuïteit van de hulp te waarborgen heeft de stichting een reserve
nodig die gelijk is aan de jaarlijkse kosten.
Indien er meer geld beschikbaar is wordt dit ingezet voor hulp ten behoeve
van kinderen/gezinnen zowel binnen als buiten het project.
E.e.a. wordt door de stichting aan Fenneke ter beoordeling gelaten.

Beloningsbeleid:

De mensen in Nederland die werkzaam zijn voor de stichting ontvangen geen
financiële beloning voor de gewerkte uren. Alle gemaakte kosten ten
behoeve van de stichting worden gefinancierd uit privémiddelen. Sinds 2016
heeft de stichting betaalde hulp van een lokale vader in Kenia, Nicholas. Hij
ondersteunt Fenneke en vervangt haar bij afwezigheid. Voor hem heeft de
stichting een aparte sponsor.

