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In het afgelopen jaar vonden bij Stichting Harambee Holland weer vele ontwikkelingen plaats. We waren verheugd en trots op de 10e plaats in de TROUW top 50. In
december werd het CBF-certificaat toegekend. Een nieuw bestuur werd aangesteld,
er kwamen meer vrijwilligers, verschillende projecten werden succesvol voltooid,
meerdere trainingen voor leerkrachten werden georganiseerd en het meisjesonderwijs kreeg extra aandacht.
De fondsenwerving verliep naar wens en er werd
een begin gemaakt met een impactstudie naar
het werk van de stichting in de afgelopen jaren.
In het werk in Kenia krijgt de functie van Tryphosa
Nandasaba steeds meer inhoud en zijn we begonnen met het houden van vergaderingen met de
drie partners gezamenlijk.

Bestuurszaken
In 2012 is het bestuur vijf keer bijeen geweest.
Na rijp beraad heeft het bestuur van de stichting
enkele besluiten genomen die tot veranderingen
hebben geleid binnen het bestuur en het aantal
vrijwilligers dat betrokken is bij de stichting.
Verschillende redenen liggen hieraan ten grondslag: de toename van het werk, een betere en
professionelere aanpak, grotere transparantie,
de eisen van het CBF-certificaat en het feit dat
Roel en Marianne steeds twee maal per jaar in
Kenia verblijven.
Besloten is dat Roel en Marianne de directie vormen, zij blijven deel uitmaken van het bestuur.
Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken en dienen als aanspreekpunt.
Als nieuwe voorzitter is Marjolein Rojo benoemd
en als secretaris Henriëtte van Zuthem. De overige
bestuursleden houden hun functie: Sjaak ten Hove
als penningmeester, Ad van Ardenne en Johan van
Uffelen als bestuursleden. Zodoende bestaat het
bestuur nu uit zeven personen. Daarnaast zijn
twee extra vrijwilligers bereid ondersteuning
te bieden bij het praktische werk: Annette
Schormans voor algemene werkzaamheden en
Dick van Craaikamp voor de website. De andere
vertrouwde vrijwilligers blijven zich inzetten:
Ron Schouwenaar van bureau Smidswater voor
de opmaak van het drukwerk, Lex van de Vliet van
Tjuna voor de website, René van Eijndhoven voor
het Engelse vertaalwerk, zo ook accountantsbureau van Oers, Donald Sulzer van SulzerMirck
Notarissen en NPN drukkers voor het drukwerk.
Zonder hun hulp is het werk in Kenia niet mogelijk;
we zijn erg blij dat allen bereid zijn zich te blijven
inzetten. Daarnaast heeft het bestuur besloten
om de naam van onze stichting aan te passen tot
Stichting Harambee Holland om zodoende een
einde te maken aan de naamsverwarring met

een andere stichting, waardoor bijvoorbeeld in
Trouw bij de Top 50 het verkeerde logo is gebruikt.
In Kenia wordt altijd de naam Harambee Foundation Holland gebruikt. Alle belangstellenden van de
stichting zijn daarover per brief geïnformeerd.

Samenwerking in Kenia
De komst van Tryphosa Nandasaba, die werkzaam
is voor de stichting in Kenia, blijkt een waardevolle aanvulling op de activiteiten. Zij houdt zich
voornamelijk bezig met het regelmatig bezoeken
van de scholen waar de stichting een project heeft
gedaan. Dit doet zij in samenwerking met de drie
Keniaanse partners. Ze verzamelt informatie voor
Roel en Marianne, ze begeleidt vooral de schoolhoofden en heeft vele gesprekken met hen. Daarnaast organiseert zij cursussen en trainingen voor
schoolhoofden, schoolbesturen en leerkrachten.
Haar komst heeft ertoe geleid dat twee maal per
jaar een vergadering wordt gehouden met alle drie
partners samen. Tryphosa heeft een groot aandeel
in deze vergaderingen: haar rapport met bevindingen op de scholen en belangrijke algemene
aandachtspunten worden gezamenlijk besproken.
Voorbeelden zijn: zwangerschappen op school,
relatie jongens en meisjes op scholen, de trainingen die georganiseerd worden, verhouding met de
overheid, etc.

Financiering van projecten
De financiële crisis heeft (nog) geen directe invloed
op de fondsenwerving van de stichting. De inkomsten zijn min of meer hetzelfde gebleven als vorig
jaar, € 138.440 (€ 144.563 in 2011).
De samenwerking met Stichting Sukaisa is verder
geïntensiveerd en verloopt uitermate prettig.
Maddy van den Corput, de drijvende kracht achter
Sukaisa, heeft ons in Kenia bezocht en het was een
zeer motiverend bezoek. In 2012 heeft Sukaisa een
bedrag van € 70.000 bijeen gebracht, € 40.000
voor een schoolhal en keuken voor St. Theresa’s
Secondary school en € 30.000 voor de nieuwe
technische school in Chesikaki. Hulde daarvoor!
Nadat de contacten met IMPULSIS op een lager
pitje kwamen te staan vanwege de bezuinigingsmaatregelen van de overheid, heeft Stichting
Harambee Holland weer contact gezocht met de

Wilde Ganzen. Dat betekent dat de stichting in de
toekomst ook met de Wilde Ganzen gaat samenwerken voor medefinanciering van de projecten.

Impactstudie Dr. Auma Okwany
Tijdens de bezoeken aan Kenia in 2011 van Roel en
Marianne is het idee ontstaan om een impactstudie te doen naar het werk van de stichting in de
afgelopen jaren in samenwerking met IcFEM.
De stichting is erg verheugd dat Dr. Auma Okwany
uit Kenia bereid is het onderzoek te leiden.
Momenteel is Dr. Okwany lector Social Policy aan
het International Institute of Social Studies in
Den Haag. Dit is een onderdeel van de Erasmus
universiteit in Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in
Education Policy, haar belangrijkste onderzoeksterrein is internationale onderwijshervormingen
en beleid en praktijk van onderwijs.
Met enkele assistenten heeft zij in augustus en
september in Kenia partners, vele leerlingen,
ouders, leerkrachten, mensen van de overheid, en
andere betrokkenen geïnterviewd. Ook heeft zij
veel van onze scholen bezocht. Het rapport met
bevindingen verschijnt in de loop van 2013. Daarin
hopen we tevens aanbevelingen te krijgen over
eventuele hiaten in het werk en waar de stichting
zich in de toekomst vooral op zal moeten richten.
Wij zullen hier ruimschoots aandacht aan schenken. Haar eerste indrukken zijn erg positief.

Vernieuwing van de website
De website van de stichting was enkele jaren oud
en nodig aan vernieuwing toe. Dank zij de inspanningen van Lex van de Vliet en zijn bedrijf Tjuna
en Dick van Craaikamp hebben we de website
verbeterd en vernieuwd met veel meer mogelijkheden. Het resultaat mag er zijn. Het is een rustige
website geworden in een mooie stijl in de kleuren
van de stichting. De stichting is ook op Facebook
te vinden. De film van het 10-jarig bestaan staat op
You tube. Zie: www.harambeeholland.nl

Projecten
De volgende projecten werden succesvol afgerond:
Ugolwe Primary school heeft een totale metamorfose ondergaan nu de laatste projecten zijn
afgerond: 2 nieuwe klaslokalen voor kleuters en
de renovatie van 4 klaslokalen. In feite is de hele
school vernieuwd. Hier zijn alle aspecten van
kwaliteitsverbetering aan de orde gekomen: goede
infrastructuur en faciliteiten, management en
onderwijsverbetering d.m.v. trainingen en support
van de gemeenschap en de ouders. Dit kwam tot
stand dankzij de geweldige inzet van onze partner
John Were.
Kimilili FYM Girls Secondary school heeft er 2 mooie
lokalen bij. In de nieuwe schei- en natuurkunde
lokalen van Moi Girls Secondary School heeft de
stichting bijgedragen aan de installatie van gas,

water en elektriciteit.Aan de volgende projecten
wordt nog gewerkt: de nieuwe Hafoland IcFEM
Primary School, 2 lokalen voor Sikhendu Youth
Polytechnic, slaapzalen op Kamusinga Primary
School en 3 kleuterklassen op Makunga Primary
school. Daarnaast is er een cheque overhandigd
van € 36.000 op St. Theresa’s Girls Secondary
School voor de bouw van een multifunctionele
schoolhal met keuken. De fundering wordt zodanig
gebouwd dat er in de toekomst nog een verdieping
op gebouwd kan worden. Dit is mede mogelijk door
de mooie fondsenwerving van Stichting Sukaisa.

Financiële positie
Het totaal van de bestedingen (aan de doelstelling
van de stichting) in een percentage van de totale
baten bedraagt 80% (2011; 109,36%).

Toekomst
In de eerste plaats is het van belang dat de fondsenwerving in de huidige tijd op peil blijft. Daarvoor
zullen de nodige inspanningen geleverd moeten
worden. Het CBF-certificaat en de 10e plaats op de
Trouw Top 50 in 2012 geven uiting aan de transparantie en de kwaliteit van het werk van de stichting
en zijn bij de fondsenwerving een steun in de rug.
De bezoeken aan Kenia van Roel en Marianne
(twee maal per jaar gedurende ongeveer twee
maanden) blijven van cruciaal belang om de continuïteit van het werk te waarborgen. Het onderhouden van de contacten met alle betrokkenen zoals
de scholen, de partners en de overheid, vergt de
nodige aandacht. Het steeds up-to-date houden
van de manier van samenwerken met de partners
vraagt om een constante discussie. Daarbij blijft de
focus gericht op onze drie peilers: het verbeteren
van de faciliteiten en voorzieningen op de lagere,
middelbare en technische scholen, het faciliteren
van cursussen en trainingen voor leerkrachten en
oudercomités en het bevorderen van community
development.
Daarmee hopen we onze bijdrage te kunnen blijven
leveren aan de verbetering van het onderwijs in
West-Kenia.

Tot slot
Het is een voorrecht ons gesteund te weten door
zoveel mensen die op welke wijze dan ook een
bijdrage leveren aan ons werk. Zoals de Kenianen
zelf zeggen: “little is much if put together”.
Het bestuur is iedereen dan ook veel dank
verschuldigd.

Mede namens de leerlingen en de ouders in
Kimilili e.o. en Mumias:

Heel hartelijk dank, asante sana,
ero kamano, orio mno!

financieel verslag 2012
Hieronder treft U de door het bestuur vastgestelde cijfers aan over het jaar 2012. Van Oers
Accountancy & Advies heeft als accountant van de stichting de controlewerkzaamheden
kosteloos uitgevoerd. Zij heeft haar goedkeuring aan de jaarcijfers 2012 gegeven.
Ter voldoening aan de eisen van het CBF (Centraal Bureau voor Fondsenwerving) voegen
wij voortaan het budget voor het komende jaar aan ons jaarverslag toe.
Op verzoek is een volledig jaarverslag verkrijgbaar bij het secretariaat.
				 31 december 2012		 31 december 2011
Balans activa		
€		
€
		
Vorderingen		
32.815		6.461
Liquide middelen		 131.295		169.548
				
164.110		
176.009
€		

Eigen vermogen
Vrije projectreserve		
17.384		
Kosten reserve		
10.000		
	Reserve onderhanden projecten		
133.190		
				
160.574		
Kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten		
3.536		
Te betalen projectkosten		
-		
				
3.536		
				

€

34.509
10.000
105.782
150.291
2.468
23.250
25.718

164.110		

176.009

budget	
2013

realisatie	budget	
2012
2012

realisatie
2011

Opbrengsten
Ontvangen giften
171.880
		Verdubbelingen Impulsis/Wilde Ganzen
28.520
Ontvangen Jubileum giften		
			
200.400

133.440
145.000
5.000		
-		
138.440
145.000

98.485
21.250
24.828
144.563

Winst- en verliesrekening
			

Af: Besteed aan projecten
Bruto Resultaat

-150.000
50.400

-113.723
24.717

-150.000
-5.000

-162.250
-17.687

Af: Kosten		
Reis- en promotiekosten
-17.500
-13.970
-7.500
-7.251
Kosten 10-jarig Jubileum		
0		
-7.842
Kantoorkosten
-4.000
-4.183
-1.500
-1.839
Bij: Rentebaten
3.000
3.719
1.500
3.797
Resultaat huidige boekjaar
31.900
10.283
-12.500
-30.822
Af: Bestemd voor onderhanden projecten
Bestemd voor vrijeprojectreserve

-31.900
0

-27.408
-17.125
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