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2011 is voor Stichting Harambee een intensief jaar geweest. De viering van het 10jarig bestaan in Breda en Kimilili was een groot succes met veel positieve reacties.
Diverse nieuwe projecten konden van start gaan, het technisch onderwijs heeft een
grote stimulans gekregen en de fondsenwerving heeft nauwelijks geleden onder het
kabinetsbeleid. Dagblad Trouw heeft onze stichting op nr. 21 geplaatst van de TOP 50
van de beste Goede Doelen in Nederland.

Het 10-jarig bestaan
Op 18 juni werd in het Grand Theatre in Breda in
aanwezigheid van Burgemeester van der Velden
van Breda, de Keniaanse ambassadeur in
Nederland, mevr. Ruthie Rono, en 250 gasten
ons jubileum gevierd. Het was een geanimeerde,
inspirerende bijeenkomst met toespraken van de
burgemeester en de ambassadeur, de vertoning
van de film over het werk van de stichting en
interviews van alle vrijwilligers die meehielpen
de stichting tot een succes te maken. Marianne
presenteerde haar boek over Kenia en de kunst- en
dienstenveiling bracht € 9.130 op dat later verdubbeld werd. Op 3 oktober werd in Kimilili een feest
georganiseerd door de 26 scholen die we de afgelopen 10 jaar hebben ondersteund. Er waren 400
mensen aanwezig, waaronder het parlementslid
van Kimilili, Mr. David Eseli, vertegenwoordigers
van de overheid, partners, leerkrachten, leerlingen, ouders en vrienden. Na een aantal toespraken
werden ouders, leerkrachten en leerlingen geïnterviewd over wat de projecten met hen gedaan
hebben. Daaruit bleek dat velen profijt hebben van
de ontwikkelingen op onderwijsgebied. Als aandenken aan de dag kreeg elke school 10 voetballen
en 10 zaailingen van bomen als eerbetoon aan
de Keniaanse Nobelprijswinnaar, mevr. Wangari
Maatai, die de week ervoor was overleden. Met
een maaltijd voor iedereen tot slot was het een
memorabele dag.

Partners in Kenia
Een goede samenwerking met onze partners vergt
een goede relatie. In 2011 is daar tijdens de bezoeken aan Kenia veel aandacht voor geweest. Met
name met partner IcFEM is geregeld gesproken
over onze relatie omdat wij vonden dat onze samenwerking de laatste tijd niet optimaal was. De
gesprekken waren open en respectvol en hebben
geleid tot een beter begrip van elkaar. Tijdens ons
bezoek in januari 2012 hebben we een duidelijke
verbetering geconstateerd; beide partijen waren
daar erg positief over.
Met de partners IcFEM, John Were en Fr. Peter

Makokha zijn veel gesprekken gevoerd over de
projecten, vakonderwijs, trainingen voor schoolhoofden en leerkrachten, de betrokkenheid van de
ouders en de onderwijskwaliteit. Besloten is vanaf
2012 bij elk bezoek aan Kenia een partneroverleg te
organiseren met alle partners tezamen.

Bezoek aan Kenia
In het voorjaar en het najaar zijn de projecten in
Kenia bezocht. Naast de gesprekken met de Keniaanse partners is er geregeld overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van de overheid en met het
parlementslid van Kimilili. Met betrekking tot de
scholen heeft Tryphosa Nandasaba, de contactpersoon van de stichting in Kimilili, veel werk gedaan.
Door haar inzet konden wij een goed inzicht krijgen in de stand van zaken per school en konden
wij gerichter actie ondernemen.
Regelmatig worden nu trainingen georganiseerd
voor leerkrachten en schoolhoofden. Daarvoor
hebben wij inmiddels een netwerk van goede
Keniaanse trainers opgebouwd die interactief
belangrijke aspecten van het onderwijs behandelen. Deze trainingen vinden plaats in overleg met
en in aanwezigheid van de overheid. Iedereen is
erg enthousiast. De overheid heeft toegezegd de
follow-up op school te verzorgen.
In 2011 konden projecten op Kimabole Sec. School,
Ugolwe PS, Kimilili PS en op de beide vakscholen
worden afgesloten en teruggemeld aan de donoren en IMPULSIS.
Begonnen werd met projecten op IcFEM Hafoland
PS, een compleet nieuwe lagere school met 16 klassen en 3 kleuterklassen, Kamusinga PS en Sikhenu
Youth Polytechnic (YP). Daarnaast werden meerdere trainingen voor leerkrachten en schoolhoofden
georganiseerd.
Een geweldig project werd gerealiseerd voor Sosio
YP en Kamasielo YP. Als aanvulling op de eerdere
bouw van 2 werkplaatsen op elke school, werd in
samenwerking met de Derde Wereld Werkplaats
in Teteringen en Bureau TOP in Hazerswoude
een groot aantal gereedschappen en machines
gestuurd, bezocht een meubelmaakster 3 weken

beide scholen ter ondersteuning van leerkrachten
en leerlingen en werkten 4 Vakkanjers in de zomer
samen met leerlingen van beide scholen aan
een praktische opdracht. Het had een geweldige
impact op de leerkrachten, leerlingen en ouders.
Technisch onderwijs is ineens belangrijk geworden! Door diverse mensen is een bezoek gebracht
aan Kenia. Rotary Club Breda-West is met een
delegatie van 11 personen geweest om enkele projecten te bezoeken. Twee mensen die de film voor
het jubileum hebben gemaakt, hebben een week
lang keihard gewerkt om opnames te maken. Een
specialist op het gebied van bouwen heeft IcFEM
geadviseerd en een expert m.b.t. technisch onderwijs heeft de technische scholen bezocht.

Financiering van projecten
In 2011 kon voor het eerst sinds jaren geen beroep
op IMPULSIS worden gedaan voor medefinanciering van bouwprojecten. Desondanks zijn de
inkomsten van Stichting Harambee redelijk op
peil kunnen blijven: € 144.563 Hieraan heeft het
10-jarig bestaan bijgedragen (opbrengst € 24.828).
Ook onze samenwerking met Stichting Sukaisa
in Amsterdam heeft een grote vlucht genomen:
Stichting Sukaisa werft fondsen voor projecten
van Stichting Harambee en heeft in 2011 € 40.000
bijeen gebracht. Voor projecten m.b.t. onderwijskwaliteit werd medefinanciering verkregen van
het programma Werelds Delen van de gemeente
Breda en IMPULSIS. Voor een bouwproject is medefinanciering van Wilde Ganzen ontvangen. Het
totaal bedroeg € 15.766.

Bestuurszaken
In 2011 is het bestuur acht keer bijeen geweest,
ook ter voorbereiding van het 10-jarig bestaan. In
de loop van het jaar is de toekomstige organisatie
van het bestuur aan de orde gekomen: de koers
van Stichting Harambee in de toekomst en de
bestuursstructuur. Dat laatste met name om Roel
en Marianne zoveel mogelijk in staat te stellen
vooral operationeel werk te doen en hun werkdruk
te verlichten. Besluiten hierover zijn in 2012 te
verwachten.
Accountantskantoor van Oers heeft na controle
over het boekjaar 2010 een goedkeurende verklaring afgegeven. Veel werk is verzet aan de voorbereiding van het 10-jarig bestaan, op het gebied van
fondsenwerving, projectaanvragen, onderhouden
van contacten, het verstrekken van informatie
en het gebruik van social media. Bij het CBF is het
keurmerk aangevraagd en relevante gegevens verstrekt; verwacht wordt dat in 2012 het keurmerk
kan worden toegekend. M.b.t. draagvlakverbreding zijn wederom diverse presentaties gehouden,
gastlessen op scholen gegeven en is deelgenomen

aan de scholencompetitie van COS Brabant. Twee
leden van het bestuur hebben een cursus gevolgd
over cultuurverschillen en effectief organiseren.

Ondersteunende partners
Gelukkig is een definitieve oplossing gevonden
voor het drukwerk. NPN Drukkers uit Breda heeft
toegezegd in de komende jaren al het drukwerk
kosteloos te zullen verzorgen.
Onze ondersteunende partners hebben veel werk
verzet: Carla Sturm voor de notulen, COS Brabant
voor advies, webmaster Lex van der Vliet voor verbeteringen aan onze website, René van Eijndhoven
voor het vertaalwerk van nieuwsbrieven, website
en jaarverslag, Ron Schouwenaar van Ontwerpbureau Smidswater voor de opmaak van alle drukwerk, NPN Drukkers voor het prachtige drukwerk
en Accountantskantoor van Oers voor de controle
van de jaarcijfers.

Toekomst
Verschillende aspecten vragen om aandacht.
Omdat de activiteiten in Nederland zich blijven
uitbreiden hebben versterking van de organisatie
en ondersteuning in het werk prioriteit om het
werk goed te kunnen blijven uitvoeren. Fondsenwerving en PR zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Beide aspecten van het werk vragen
veel aandacht. In Kenia neemt de stichting een
steeds prominentere plaats in op het vlak van
onderwijs in ons gebied. Veel aandacht en overleg
is nodig om de projecten op een goede manier uit
te voeren, zodanig dat mensen niet afhankelijk
van ons worden, en om ownership van de projecten
goed tot zijn recht laten komen. Onze focus blijft
gericht op lager en middelbaar onderwijs, evenals
op kleuter- en vakonderwijs. Onze aanpak blijft
gericht op verbetering van onderwijskwaliteit in
combinatie met verbetering van infrastructuur. De
‘link’ met community development blijft cruciaal om
de basis van het onderwijs te versterken.

Tot slot
Veel mensen hebben afgelopen jaar weer een
bijdrage geleverd, zowel financieel als met activiteiten en ondersteuning. Het bestuur wil iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken. Zonder de
support van de vele donoren en de medewerking
van velen had Stichting Harambee niet het grote
aantal projecten kunnen blijven realiseren en met
zoveel enthousiasme haar 10-jarig bestaan kunnen
vieren.
Mede namens de leerlingen en de ouders in
Kimilili e.o. en Mumias:

Heel hartelijk dank, asante sana, orio mno!

financieel verslag 2011
Hieronder treft U de door het bestuur vastgestelde cijfers aan over het
jaar 2011. Van Oers Accountancy & Advies zal als accountant van de stichting de controlewerkzaamheden in de loop van juni kosteloos uitvoeren.
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. De kosten van de
stichting zijn beperkt gebleven tot 6,3% van de opbrengsten in 2011 (5,8% in 2010) waarbij
de (eenmalige) kosten en opbrengsten van het jubileum buiten beschouwing zijn gelaten.
Op verzoek is een volledig jaarverslag verkrijgbaar bij het secretariaat.
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				 31 december 2011		 31 december 2010

Balans passiva		

€		

Eigen vermogen
Vrije projectreserve		
34.509		
Kosten reserve		
10.000		
	Reserve onderhanden projecten		
105.782		
				
150.291		
Kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten		
2.468		
Te betalen projectkosten		
23.250		
				
25.718		
				

€

35.244
10.000
135.869
181.113
80.785
80.785

176.009		

261.898

budget	
2012

realisatie	budget	
2011
2011

realisatie
2010

Opbrengsten
Ontvangen giften
145.000
		Verdubbelingen Impulsis/Wilde Ganzen		
Ontvangen Jubileum giften		
			
145.000

98.485		
21.250		
24.828		
144.563
PM

110.768
62.568
173.336

Winst- en verliesrekening
			

Af: Besteed aan projecten
Bruto Resultaat

-150.000
-5.000

-162.250
PM
-80.990
-17.687		92.346

Af: Kosten		
Reis- en promotiekosten
-7.500
-7.251		
-8.751
Kosten 10-jarig Jubileum		
-7.842		
0
Kantoorkosten
-1.500
-1.839		
-1.298
Bij: Rentebaten
1.500
3.797		
1.518
Resultaat huidige boekjaar
-12.500
-30.822		83.805
Af: Bestemd voor onderhanden projecten
Bestemd voor vrijeprojectreserve

-12.500
0

-30.087		-52.000
-735
PM
31.805

Bavel, 6 juni 2012
Het Bestuur van Stichting Harambee
R.J.M. Meijers | voorzitter		A. van Ardenne | bestuurslid
M.J.H. Meijers-van Eijndhoven | secretaris		J. van Uffelen | bestuurslid
I.M. ten Hove | penningmeester
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Balans activa		
€		
€
		
Vorderingen		
6.461		1.518
Liquide middelen		 169.548		260.380
				
176.009		
261.898

