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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	in	de	sloppenwijk	Kibera	
(Nairobi,	Kenia)	en	nabijgelegen	gebieden	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. Stichting EBOO in Kenia garandeert 
dat 100% van de inkomsten ten goede komt aan 
het project.  

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.  

Madelin	Muga	ondersteunt	Nicholas	Ochieng	bij	
afwezigheid van Fenneke Dijkema-Timmerman 
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. 

2. Doel en werkwijze

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. 
Daarnaast zijn we er trots op dat alle giften en 
donaties voor 100% naar de kansarme school-
kinderen	in	Kibera	gaan.	Iedereen	werkt	op	
vrijwillige	basis	voor	Stichting	EBOO	in	Kenia	en	
de	kosten	(bijvoorbeeld	voor	promotiemateriaal)	
worden	gefinancierd	uit	privémiddelen.		

Voor	meer	informatie	over	het	beleid	van	
Stichting EBOO in Kenia willen we u graag 
verwijzen	naar	het	beleidsplan	dat	te	vinden	is	op	
de	website	www.ebooinkenia.nl.		



3. Overzicht activiteiten

In	2018	werden	activiteiten	voor	de	stichting	
georganiseerd die in vier categorieën zijn te 
onderscheiden met elk een eigen geldstroom 
(zie paragraaf 5 Financieel overzicht 2018 en 
prognose 2019):  

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

2. Het	benaderen	van	fondsen,	bedrijven	en	
organisaties (zoals scholen, stichtingen en 
kerken);   

3. Het organiseren van acties en individuele 
acties (zoals marktverkoop); 

4. Eenmalige giften. 

 

4. Ontwikkelingen

In	2018	waren	er	in	totaal	155	kinderen/jongeren	
betrokken	in	het	EBOO	project,	onder	te	verdelen	
in:  

•	3	kinderen	op	de	kleuterschool;		

•	98	kinderen	op	de	lagere	school;		

•	51	jongeren	op	de	middelbare	school;		

•	2	studenten	op	de	universiteit;	

•	1	student	op	het	praktijkonderwijs.		



5. Financieel overzicht 2018 en prognose 2019

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	opnieuw	betaalde	hulp	ingeschakeld	van	
Nicholas Ochieng* (zie post Administratie). Voor hem heeft de stichting een aparte sponsor**(zie 
post Administratieve hulp). 


