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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. van Oorspronk-Alkema
Penningmeester: J. van der Wal
Algemeen adjunct: G.S.D.C. van Oorspronk – Timmerman
PR en communicatie: 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.



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 het 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.	

2. Doel en werkwijze

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	neemt	dagelijkse	taken	
over	van	Fenneke	zoals	het	betalen	van	het	
schoolgeld, administratieve werkzaamheden en 
het spreekuur op de dinsdagen. Madelin 
ondersteunt	Nicholas	bij	Fenneke	haar	
afwezigheid	en	heeft	een	machtiging	voor	de	
EBOO-rekening in Kenia. Ook interviewt en 
begeleidt	ze	ouders	en	leerlingen.	Geoffry	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	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	2016	werden	activiteiten	voor	de	stichting	
georganiseerd.	Er	zijn	drie	categorieën	activiteiten	
te onderscheiden met elk een eigen geldstroom 
(zie	par.	4	Financieel	overzicht	2016):

•	 Het	behouden	en	zo	mogelijk	uitbreiden		
 van het aantal vaste sponsoren
•	 Het	benaderen	van	fondsen	,	bedrijven			
	 en	organisaties		(zoals	scholen,	
	 stichtingen	en	kerken)
•	 Het	organiseren	van	acties	
                                                            
Van	sponsors	heeft	de	stichting	€31.594,77	
ontvangen.	Van	fondsen,	bedrijven,	stichtingen,	
scholen	en	kerken	€21.118,34.	Het	resultaat	van	
veel	acties	en	éénmalige	giften	bedraagt	
€	17.029,90.	Eind	2016	hebben	129	kinderen	een	
vaste gevonden.

Kerstpakketten
Zoals	in	het	beleidsplan	staat	beschreven	kan	
extra	geld	worden	ingezet	ten	behoeve	van	
gezinnen	in	en	buiten	het	EBOO	project.	In	
december	2016	was	het	opnieuw	mogelijk	om	alle	
kinderen	binnen	het	project	een	kerstpakket	te	
geven. Ook nu zat het kerstpakket in een nieuwe 
rugtas met daarin onder andere een handdoek, 
zeep,	tandenborstel	en	tandpasta	en	een	boek	
voor de kinderen.

Truien 
In	2015	heeft	Marieke	Oudman	een	breiactie	
opgezet	om	truien	te	maken	voor	bij	het	school-
uniform.	Over	heel	2016	zijn	er	nog	steeds	truien	
binnengekomen	en	zijn	er	inmiddels	meer	dan	450	
truien	gebreid.
 
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.	Als	je	via	SponsorKliks	een	
aankoop	doet	bij	een	aangesloten	webshop	gaat	
er	een	percentage	van	het	aankoopbedrag	naar	
EBOO. 



4. Ontwikkeling leerlingen en 
scholen 

Eind	2016	hebben	negen	studenten	eindexamen	
gedaan	voor	de	middelbare	school.	Twee	van	hen	
kwamen	in	2016	terug	bij	Stichting	EBOO	in	Kenia	
om	te	vragen	of	ze	nog	een	
vervolgopleiding	mochten	doen.	Noor	studeert	
International	Business	Administration	(vier	jaar)	
en	Pacificah	volgt	een	opleiding	tot	kapster/
schoonheidsspecialiste	(twee	jaar).	Inmiddels	is	
voor	beide	studenten	een	sponsor	gevonden.
Mwatum	heeft	haar	studie	voor	kapster/schoon-
heidsspecialiste	afgerond.	Aangezien	ze	alleen	
examen	kon	doen	als	ze	zelf	de	benodigde	
attributen	meenam,	heeft	stichting	EBOO	in	
Kenia haar een micro-krediet verleend. Hiermee 
kan ze nu haar eigen ‘salon’ openen. Mwatum 
heeft	toegezegd	dat	ze	het	micro-krediet	volledig	
zal	terugbetalen	vanuit	de	inkomsten	van	haar	
salon.

In	2016	hebben	dertien	kinderen	examen	
gedaan voor de lagere school en zeven leerlingen 
zijn	doorgegaan	naar	de	middelbare	school.	Zes	
kinderen moeten klas acht overdoen omdat hun 
resultaten	zo	slecht	waren	dat	het	bestuur	van	
EBOO	heeft	besloten	niet	voor	hen	te	betalen	op	
de	middelbare	school.	Het	systeem	op	de	scholen	
is dat je nooit kunt zakken voor je examen, je kunt 
maximaal 500 punten halen, en de kinderen die 
minder	dan	250	punten	gehaald	hebben,	zullen	
zeker	niet	mee	kunnen	komen	op	de	middelbare	
school. Vandaar dat ze nu klas acht over moeten 
doen.	Als	hun	resultaat		aan	het	einde	2017	beter	
is,	mogen	ze	alsnog	naar	de	middelbare	school.	

Anders	kunnen	ze	beter	een	vocational	training	
gaan doen, met andere woorden: een vak gaan 
leren.

Verdeling	kinderen	binnen	Stichting	EBOO	in	
Kenia in 2017: 
•	 12	kinderen	op	de	kleuterschool,																																																																																																																											
•	 109	kinderen	op	de	lagere	school,																																																																																																																															
•	 44	kinderen	op	de	middelbare	school																																																																																																																															
•	 1	scholier,	Pacificah,	voor	vocational	
 training  
•	 Noor	volgt	de	opleiding	International		 	
 Business Administration aan de 
 universiteit.                                                                                   
•	 Juliah	(medisch),	Hellen	(agriculture)	en		
	 Duncan	(IT)	zullen	in	de	loop	van	2017	
	 hun	universitaire	studies	afronden.

Onze	stichting	betaalt	bovendien	maandelijks	
geld	aan	de	Imanischool	voor	tien	kinderen	en	aan	
de Mt. Sinaïschool voor 25 kinderen. Het zijn 
allemaal	weeskinderen	of	kinderen	van	alleen-
staande moeders voor wie het onmogelijk is om 
zelf	het	schoolgeld	te	betalen.	Bovendien	wordt	
aan	het	hoofd	van	de	Imanischool	maandelijks	
€45,-	betaald,	aan	het	hoofd	van	de	Mt.	Sina-
ischool	€40,-	per	maand,	aan	Hoop	Academy	
€90,-	om	eten	te	kopen	en	ook	€90,-	aan	de	
St.Catherine School voor eten. Dit omdat het eten 
steeds duurder wordt en de scholen anders niet 
meer alle dagen voor eten kunnen zorgen voor de 
kinderen.



5. Financieel overzicht 2016 en prognose 2017

De	kosten	per	kind	zijn	gemiddeld	€15,-	per	maand	voor	kinderen	op	de	kleuterschool/lagere	school	en	€50,-per	
maand	voor	kinderen	op	de	middelbare	school.	Jaarlijks	komt	dit	neer	op	een	totaalbedrag	van	€47.500,-.	
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	dergelijken.	Ook	heeft	de	
stichting	het	afgelopen	jaar	de	hulp	ingeschakeld	van	Nicholas,	een	lokale	vader	van	wie	de	kinderen	in	het	
project	zitten.	Nicholas	helpt	bij	veel	administratieve	werkzaamheden	en	vervangt	Fenneke	bij	haar	afwezigheid.	
Voor	Nicholas	heeft	de	stichting	een	aparte	sponsor.	



6. Blik op de toekomst

Alle	kinderen	hebben	recht	op	onderwijs.	Volgens	
het	VN-	Kinderrechtenverdrag	(aangenomen	op	
20	november	1989	door	de	Verenigde	Naties)	
moet	elk	land	gratis	basisonderwijs	beschikbaar	
stellen en voortgezet onderwijs stimuleren. 
Wereldwijd volgen er echter 263 miljoen kinderen 
geen	onderwijs	(Bron:	website	kinderrechten).	We	
zijn er dan ook nog steeds overtuigd van de nood-
zaak om de kinderen uit de 
sloppenwijken	van	Nairobi	onderwijs	en	voeding	
te geven. Onze uitdaging voor 2017 is opnieuw dat 
de circa 170 kinderen die nu geholpen worden ook 
in de toekomst deze hulp ontvangen. Ons streven 
is	en	blijft	om	voor	ieder	kind	een	sponsor	te	vin-
den,	zodat	de	continuïteit	wordt	gewaarborgd.	

Op	dit	moment	hebben	129	kinderen	een	vaste	
sponsor.	Dat	betekent	dat	we	voor	41	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-vrienden	dag	
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	Kibera	
(Nairobi,	Kenia).																		

“Een investering in 
kennis geeft altijd de 

hoogste rente.”
 - Benjamin Franklin -


