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2014 opgaande lijn zet zich door!
2014 is voor Stichting Harambee Holland een goed jaar geweest. De opgaande lijn van eind 2013 kon worden doorgezet. Nieuwe partners, de
goede samenwerking met het team in Kenia, de presentatie van de Impactstudie in Nederland en in Kenia, een voltallig bestuur, de toekenning van de
Bredase Vredesprijs, het afsluiten van lopende projecten, het starten van
nieuwe projecten en een duidelijke toekomstvisie droegen daaraan bij.
Alleen de fondsenwerving bleef achter bij de verwachtingen.
Samenwerking in Kenia
De samenwerking met de partners in Kenia, John Were, Fr. Peter Makokha, Albert Webale en
onze coördinator Tryphosa Nandasaba is onverminderd goed geweest. Door het terugtreden
van IcFEM is er een hecht team ontstaan dat een zeer positieve invloed heeft op het werk voor
de stichting. Op voorstel van John Were is een nieuwe partner, Jacob Omondi, toegetreden. Met
zijn enorme netwerk en kennis is Jacob een waardevolle aanwinst gebleken, die met name advies en ondersteuning geeft bij algemene zaken die de stichting
betreffen. De kwaliteiten van het team in Kenia zijn
zeer aanvullend. De samenwerking met de 36 scholen
blijft onverminderd goed dankzij het vele werk van
Tryphosa. Zij is aanspreekpunt voor onze stichting,
geeft waar nodig advies en organiseert trainingen en
cursussen.
Tijdens de bezoeken van Marianne en Roel vindt
een aantal keren overleg met de partners plaats om
de voortgang van de projecten te bespreken, elkaar met raad en daad bij te staan en beleidsaangelegenheden te bespreken. Ook daarbuiten komen de partners bij elkaar voor overleg.
Er wordt door hen veel werk verzet.
De nieuwe county overheid in Kenia begint langzaam vorm te krijgen. Voor Stichting Harambee
Holland is van belang dat de landelijke overheid verantwoordelijk blijft voor lager en middelbaar
onderwijs en de county overheid voor kleuter en technisch onderwijs. De stichting is hoofdzakelijk werkzaam in de counties Bungoma en Kakamega, en beperkt in de counties Trans-Nzoia,
Busia en Siaya. Met beide overheden is in 2014 geregeld overleg geweest. Vertegenwoordigers
van de landelijke overheid zijn geregeld aanwezig bij de trainingen en cursussen voor schoolhoofden en leerkrachten. Dit onderhoudt ook de positieve betrokkenheid.

Impactstudie van Dr. Auma Okwany

Planting Seeds for Quality Education: The impact of Harambee Foundation Holland Partnerships in Western Kenya

Begin 2014 kon de Impactstudie door Dr. Auma Okwany worden afgerond. Het is uitgegeven
in een handzaam boekje: “Planting seeds for Quality Education: the impact of Harambee
Foundation Holland Partnerships in Western Kenya”.
Het rapport toont een zeer positief effect van ons
The impact
werk in Kenia op vaak onverwachte vlakken en geeft
of Harambee
aanbevelingen voor de toekomst. Een belangrijk punt
Foundation
Holland
daarbij is de noodzaak om gegevens over het effect
Partnerships in
Western Kenya
van ons werk beter te inventariseren en te registreren.
In april heeft Dr. Okwany het rapport in Nederland
gepresenteerd; daarbij waren ruim 100 mensen
aanwezig. In november heeft zij het rapport ook in
Kenia gepresenteerd aan ongeveer 200 mensen:
onze partners, vertegenwoordigers van landelijke en
county overheid, van de door onze stichting gesteunPlanting Seeds for Quality Education:
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de scholen en andere belangstellenden. Het rapport is heel goed ontvangen, ook al omdat het
zeer ongebruikelijk is dat een kleinschalige NGO als de onze een dergelijke studie laat uitvoeren. Ook het vakblad Vice-Versa heeft aandacht geschonken aan het rapport. Het blijkt in de
praktijk een belangrijk hulpmiddel te zijn bij de fondsenwerving. Ook is door deze studie onze
stichting nog beter op de kaart gezet. Van dit rapport is een samenvatting beschikbaar in het
Nederlands, Engels en Kiswahili.
Dr. Auma Okwany heeft aangegeven de samenwerking met onze stichting te willen voortzetten uit betrokkenheid en waar nodig ons van advies te dienen.

De toekomst van Stichting Harambee Holland
In mei 2014 is het bestuur een dag bijeen geweest om te praten over de toekomst van de
stichting. Niet alleen zijn sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen de revue gepasseerd,
maar ook de opvolging van Marianne en Roel. Besloten is dat de opvolging in Kenia zal
moeten liggen. Gesprekken hierover met de partners en Tryphosa in Kenia waren zeer positief
en alom wordt dit door iedereen gedeeld. Het gedachtegoed, de know-how en alle ervaringen
moeten behouden blijven.

“De stichting is immers geen familiezaak meer,maar een bekend instituut geworden”.
Onze Keniaanse partners hebben aangeboden een strategisch plan te schrijven ten behoeve
van deze transitie die uiteindelijk moet bestaan uit een zichtbare organisatie in Kenia. Ook
een van de aanbevelingen uit de Impactstudie gaf dit aan. Het zal een aantal jaren vergen voor
deze transitie zal zijn voltooid.

Bredase Vredesprijs
Op 24 september 2014 werd de Bredase Vredesprijs 2014 toegekend aan Marianne en Roel
Meijers. Zij kregen deze prijs ook dank zij het vele ondersteunende werk van alle vrijwilligers
die met hen meewerken, zowel in Nederland als
in Kenia. De burgemeester van Breda, de heer
Peter van der Velden, reikte de prijs uit aan de
voorzitter, Ad van Ardenne, en Luuk Meijers omdat
Marianne en Roel op dat moment in Kenia verbleven.

Bestuurszaken
Het bestuur is in 2014 vijf keer bijeen geweest.Door het uitvallen van Marjolein Rojo is in 2014
een nieuwe voorzitter benoemd, Ad van Ardenne die al sinds 2008 deel uit maakt van het
bestuur. Als nieuw bestuurslid is benoemd Maddy v.d. Corput waardoor tevens een personele
link is ontstaan tussen Stichting Harambee Holland en Stichting Sukaisa die fondsen werft
voor projecten van onze stichting. Daarnaast is Johan van Uffelen herbenoemd voor een
periode van vijf jaar.

Financiering van projecten
Ook in 2014 is het moeilijk gebleken om nieuwe fondsen aan te trekken voor de projecten. Het
vervallen van de financiële bijdrage van Impulsis/Edukans aan de projecten zal in de komende
jaren een extra druk op de fondsenwerving geven. Door het vervallen van overheidsbijdragen
op tal van terreinen moeten organisaties nadrukkelijker op zoek gaan naar geld van derden.
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Dat betekent dat er meer organisaties gaan ‘vissen’ in een overigens gelijk blijvende of krimpende ‘vijver’ van gelden van derden. Niettemin hebben een aantal nieuwe vermogensfondsen
een aantal van onze projecten gefinancierd. De eigen inkomsten zijn licht toegenomen tot
€ 54.794 (€ 48.133 in 2013). Daarnaast zijn de inkomsten uit fondsenwerving derden (Impulsis/
Edukans, Wilde Ganzen, Stichting Sukaisa, e.d.) gestegen tot € 69.482.

Projecten
De volgende projecten konden succesvol worden afgerond:
Kamusinde Secondary School: de bouw van kantoren, de renovatie van vier klaslokalen, de aanleg
van toiletten en een watertank. Het project is zeer voorspoedig verlopen en was het eerste
project volgens de nieuwe werkwijze, die zeer goed blijkt te werken in de praktijk.
Indangalasia Primary School: de bouw van vijf klaslokalen, kantoren en regenwateropvang.
Vanwege de enorme betrokkenheid van ouders, overheid, leerkrachten en schoolleiding is een
prachtig project gerealiseerd dat een groot effect heeft op de zelfbewustheid en trots van de
lokale gemeenschap.

Naitiri Youth Polytechnic: geboorde waterput met opslagtank en vier tappunten. Het snelste
project ooit: in vier weken tijd kon dit project worden gerealiseerd. Hiermee is de watervoorziening verzekerd voor de school en de lokale bevolking die er ook een tappunt heeft gekregen
bij de poort van de school.
Kibunde Primary School: de bouw van vier klaslokalen, watertanks en schoolbanken. Het is een
geweldig project geworden met een grote impact op de school en de lokale bevolking ondanks
de moeilijke bereikbaarheid in de regentijd.
Nieuwe projecten konden worden gestart en/of voorbereid:
Ugolwe Primary School: de bouw van een bibliotheek.
EARC Mumias: de bouw en inrichting van een werkplaats.
St. Theresa’s Girls Secondary School: de bouw van een aula en keukenfaciliteit.
Kaptola Primary School: de aanschaf van schoolbanken.
Daarnaast is veel aandacht geweest voor de kwaliteit van het management en de leerkrachten. Diverse trainingen en cursussen werden gegeven voor middelbare, lagere, technische en
kleuter scholen. Het effect is heel positief, zoals het begrip van een strategisch plan, de onderlinge samenwerking, meer leerlingen en betere resultaten, het gevoel van eigenwaarde, etc.
Er is steeds meer vraag naar trainingen om het kennisniveau te verbeteren.
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Financiële positie
Het totaal van de bestedingen (aan de doelstelling van de stichting) in een percentage
van de totale baten bedraagt 139% (2013: 69%).

Toekomst
Extra inzet zal nodig blijven om de opbrengst van de fondsenwerving op een hoger niveau
te brengen, bij voorkeur € 130.000 à € 150.000 zoals vóór 2013. Met nieuwe fondsen zoals
vermogensfondsen is dat mogelijk. De samenwerking met Stichting Sukaisa is verzekerd.
Waar mogelijk zal ook een beroep gedaan worden op Wilde Ganzen voor cofinanciering.
De transitie zal stap voor stap worden voorbereid en gerealiseerd met behulp van de kennis, kunde, ervaring en advies van ons bestuur en het Keniaanse team en adviseurs. Daarbij
worden de aanbevelingen uit de impactstudie van Dr. Auma Okwany betrokken en verder
uitgewerkt.
Bij de bezoeken aan Kenia van Roel en Marianne (twee maal per jaar gedurende ongeveer
twee maanden) zal behalve naar de transitie ook speciale aandacht blijven uitgaan naar de ervaringen van de nieuwe werkwijze en eventuele verbetering daarvan en de verdere versterking
van de samenwerking met de partners en onze coördinator. Daarbij blijft de focus gericht op
onze 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, het bevorderen van community development en een goede relatie met de overheden.
Daarmee hopen we onze bijdrage te kunnen blijven leveren aan de verbetering van het onderwijs in West-Kenia.

Tot slot
Ook in 2014 hebben we veel steun en ondersteuning gehad van velen die onze stichting een
warm hart toedragen. Dat was niet alleen in Nederland het geval maar evenzeer in Kenia.
Zonder deze hulp is het niet mogelijk het vele werk te blijven verzetten om het onderwijs te verbeteren in West-Kenia. We willen dan ook iedereen die ons het afgelopen jaar heeft geholpen,
heel hartelijk bedanken. Het is een voorrecht ons gesteund te weten door zoveel mensen die
op welke wijze dan ook een bijdrage leveren aan ons werk.

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

Heel hartelijk dank, asante sana, ero kamano, orio mno!
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financieel verslag 2014
Hieronder treft u de door het bestuur vastgestelde cijfers aan over het jaar 2014.
Van Oers Accountancy & Advies heeft de controlewerkzaamheden kosteloos
uitgevoerd en zij heeft haar goedkeuring aan de jaarcijfers gegeven.
Op verzoek is een volledig jaarverslag verkrijgbaar bij het secretariaat.

				 31 december 2014		 31 december 2013
Balans activa		
€		
€
		
Vorderingen		
7.923		4.180
Liquide middelen		 120.680		177.430
				
128.783		
181.610
Balans passiva		

€		

Eigen vermogen
Vrije projectreserve		
50.375		
Kosten reserve		
10.000		
	Reserve onderhanden projecten		
67.829		
				
128.204		
Kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten		
579		
Te betalen projectkosten		
-		
				
579		
				

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit fondsenwerving derden
	Rentebaten en baten uit beleggingen
Som der baten
		
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

budget	
2015

28.699
10.000
142.240
180.939
671
671

128.783		

181.610

realisatie	budget	
2014
2014

realisatie
2013

60.000
70.000
1.500
131.500

54.794
69.482
1.839
126.115

120.000
30.000
3.000
153.000

48.143
24.000
2.842
74.985

-120.000

-175.446

-137.500

-51.507

-4.000
-124.500

-3.404
-178.850

-4.000
-141.500

-3.113
-54.620

Saldo van baten en lasten
7.500
-52.735
11.500
20.365
							
Bestemd voor onderhanden projecten
7.500
74.411
11.500
-9.050
Bestemd voor vrije projectreserve
0
21.676
0
11.315

Bavel, 30 juni 2015
Het Bestuur van Stichting Harambee
A. van Ardenne | voorzitter
J. van Uffelen | bestuurslid
H. van Zuthem | secretaris		M. v.d. Corput | bestuurslid
I.M. ten Hove | penningmeester
Oprichters en directie
R.J.M. Meijers en M.J.H. Meijers - van Eijndhoven
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Ontwerp studioterzake.nl
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