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2007 is voor Stichting Harambee een goed jaar geweest. Na de zeer
geslaagde viering van het 1e lustrum op 26 november 2006 is een grote
stroom donaties op gang gekomen. Hiermee zijn weer veel nieuwe
projecten gestart kunnen worden op diverse scholen. Een aantal projecten
kon worden afgerond en zijn officieel overgedragen aan de school.
IMPULSIS
Het partnerschap met IMPULSIS is in 2007 verder verstevigd. Op verzoek van IMPULSIS zijn
ter beperking van de administratieve last de aanvragen voor verdubbeling gebundeld tot
één grote aanvraag van totaal € 135.000 voor 7 projecten. Onze aanvraag is gehonoreerd.
In oktober is Karel Roos, relatiebeheerder bij IMPULSIS, op werkbezoek geweest in Kimilili.
Met hem hebben we een aantal projecten bezocht. Hij was zeer onder de indruk van onze
aanpak en wijze van werken met de lokale bevolking. Zijn bezoek werd afgesloten met een
succesvolle vergadering met onze beide partners in Kenia, John Were en Solomon Nabie van
IcFEM, over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en wat Stichting Harambee
daar aan kan doen samen met de partners in Kenia.
Door het jaar heen heeft IMPULSIS een aantal bijeenkomsten, cursussen en trainingen
georganiseerd ter ondersteuning van haar partners in Nederland. Het bestuur heeft aan
een aantal ervan deelgenomen: projectmatig werken, veiligheidstraining en uitwisselingen
met andere kleinschalige organisaties. Het waren leerzame ervaringen.

Bezoek aan Kenia
Het bestuur is 3 keer naar Kenia geweest om de projecten te bezoeken. Alle projectscholen
zijn bezocht om de contacten te onderhouden en te spreken over verbetering van het
onderwijs, lopende projecten, de relatie met de ouders, resultaten, etc. Aangezien Stichting
Harambee in 2007 16 projectscholen had, zowel voor lager als voor middelbaar onderwijs,
nemen deze bezoeken een steeds groter deel van de tijd in Kenia in beslag. In de verdere
verbetering van het onderwijs is het contact houden en het aandacht blijven geven echter
een belangrijk element.
9 Nieuwe projecten konden worden gestart op Kimabole Secondary School, Beulah Institute,
Kimingichi PS (fase 1), Lutonyi PS, Kimilili Girls PS, EARC Mumias, Ugolwe PS en Ebubole PS,
terwijl op 3 scholen geld ter beschikking werd gesteld voor de aanschaf van nieuwe schoolbanken. Daarnaast is aan IcFEM een donatie gedaan ten behoeve van een aidsproject in
Kimilili naar aanleiding van een speciale gift van de Rotary Club Breda Zuid.
4 Projecten konden succesvol worden afgerond en overgedragen aan de school, op Kimingichi
PS (fase 1), Kimilili Boys PS, Ebubole PS en Dreamland PS.
6 Nieuwe scholen in de “settlement scheme Naitiri” nabij Kimilili zijn bezocht. Op 5 ervan
wordt na goed en succesvol overleg in oktober 2007 met de schoolleiding, oudercomités
en overheid een projectvoorstel voorbereid voor 2008. Vanwege de enorme omvang van de
scholen in dit gebied, 1300 à 1500 leerlingen!, heeft Stichting Harambee ook deelgenomen
aan discussies over het stichten van een geheel nieuwe school in deze regio.

Partners in Kenia
Met beide partners, IcFEM in Kimilili (Solomon Nabie c.s.) en John Were in Mumias is tijdens
de bezoeken uitgebreid gesproken over de lopende projecten, de kwaliteit van het onderwijs,
nieuwe projecten, de betrokkenheid van de ouders, vakonderwijs, de resultaten op school
etc. Ontegenzeggelijk hebben deze gesprekken geleid tot een verdere versterking van de
samenwerking met onze partners/toezichthouders in Kenia.

Het door IcFEM ingezette beleid met betrekking tot “community development” en het
mobiliseren van lokale gemeenschappen (de “grass roots”) leidt tot een veel grotere
betrokkenheid van ouders/bewoners bij nieuwe ontwikkelingen. Onze projecten hebben
hier veel profijt van.
Ook de contacten met de overheden in Kimilili en Mumias zijn goed onderhouden. Beide
plaatsen zijn opgewaardeerd tot een eigen district met nieuwe leiders, zoals de DC (district
commissioner, de hoogste ambtenaar), de DEO (district education officer), de DO (district
officer) en de chief. In beide plaatsen wordt Stichting Harambee door hen gesteund bij het
vergroten van de betrokkenheid van de ouders. In een aantal gevallen heeft de overheid in
het project bijgedragen met gelden uit het CDF (Constituency Development Fund). In het
overleg met de DC is vakonderwijs aan de orde geweest. Zij ondersteunen deze ontwikkeling
van harte maar het zal nog veel overleg vergen voordat aan feitelijke realisatie kan worden
begonnen.

Bestuurszaken
Het bestuur heeft in 2007 een aantal wijzigingen ondergaan. Op passende wijze werd
afscheid genomen van Jan Hissink en Marion Pronk nadat zij ruim 5 jaar bestuurslid zijn
geweest in de belangrijke opbouwfase van Stichting Harambee. Nieuwe bestuursleden zijn
Sjaak ten Hove, penningmeester, en Ad van Ardenne, bestuurslid. De taak van secretaris
werd gecombineerd met die van projectcoördinator; een handige verandering blijkt in de
praktijk. Alle bestuursleden wonen nu in of bij Breda, hetgeen ook erg praktisch blijkt te
zijn.

Ondersteunende partners
Daarnaast krijgt het bestuur adviezen (COS W/M Brabant) en ondersteuning t.b.v. de
website (Lex v.d. Vliet), secretariaat (Wim Hillenaar), vertalingen (René van Eijndhoven).
Al het drukwerk wordt sinds medio 2007 gratis verzorgd door Drukkerij Salsedo in Breda.
Het bestuur heeft veel waardering voor de toewijding en inzet van deze “hulptroepen”.
Veel werk is verzet op het gebied van fondsenwerving, projectaanvragen, onderhouden
van contacten en het verstrekken van informatie. Sinds het symposium in 2006 is een
duidelijke groei waarneembaar van deze activiteiten.

Toekomst
De groei van activiteiten heeft het bestuur doen nadenken over de toekomst van Stichting
Harambee. Daarbij is uitbreid gesproken over de toekomstvisie, de relatie met community
development, vakonderwijs en de kwaliteit van het onderwijs.
De doelstelling is nog steeds actueel en geeft invulling aan de Millenniumdoelen 1, 2 en 3.
In de komende jaren zal verdere invulling gegeven worden aan verbreding en verdieping
van onze werkzaamheden. Verbreding betekent het ondersteunen van andere, nieuwe
scholen in de regio’s Kimilili en Mumias en het realiseren van vakonderwijs. Verdieping
houdt in het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
In 2008 richt het bestuur zich op 7 nieuwe projecten waarbij zij aan beide aspecten
verbreding en verdieping invulling hoop te kunnen geven.

Tot slot
Tot slot wil het bestuur iedereen heel hartelijk bedanken die een bijdrage heeft gegeven
in het afgelopen jaar, zowel financieel als met activiteiten. Zonder de support van de
vele donoren en de medewerking van velen had Stichting Harambee niet zo’n grote stap
voorwaarts kunnen maken!
Mede namens de leerlingen in Kimilili en Mumias:

Heel hartelijk dank, asante sana, orio mno!

Hieronder treft U de door het bestuur vastgestelde cijfers aan over het
jaar 2007. Accountantsmaatschap Van Oers is aangesteld als accountant
van de stichting en is bereid de controlewerkzaamheden in de loop van
juni kosteloos uit te voeren.
Om het belang van ons partnerschap met IMPULSIS te onderstrepen zijn de verdubbelingen
zichtbaar gemaakt in de winst- en verliesrekening. De kosten van de stichting zijn beperkt
gebleven tot 2,5% van de opbrengsten in 2007 (3,2% in 2006).
De volledige versie van het jaarverslag is te downloaden van onze website,
www.harambeeholland.nl. Op verzoek is een volledig jaarverslag ook verkrijgbaar
bij het secretariaat.
			

31 december 2007

31 december 2006

Balans activa	
€
		
Vlottende activa		
Vorderingen
1.387
Liquide middelen
58.804
			
60.191
		
Balans passiva	
€

€

Eigen vermogen		
Vrije projectreserve
3.540
Kosten reserve
7.195
			
10.735
Bestemmingsreserve		
Onderhanden projecten
49.456
Kortlopende schulden
0
			
60.191
Winst- en verliesrekening

2007

Resultaat boekjaar
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€

43.270
-292
42.978
33.941
3.948
80.867
2006

82.664
34.730
73
117.467
-114.648
2.819
-7.302
-818
4.300
-3.820
-1.001
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Opbrengsten
Ontvangen giften
71.151
Verdubbelingen IMPULSIS	
82.690
Overige opbrengsten
4.978
			
158.819
Besteed aan projecten
-154.180
			
4.639
Kosten		
Reis- en promotiekosten
-2.958
Kantoor- en algemene kosten
-1.454
Ontvangen kostenbijdragen
510
			
-3.902

4.300
76.567
80.867
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