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bestuursverslag 2008

Ofschoon 2008 met veel zorgen begon door de onlusten na de presidents- 
verkiezingen van december 2007, is het een goed jaar geweest voor Stichting  
Harambee. Veel projecten konden worden gestart, anderen werden afgerond 
en officieel overgedragen aan de school. Het eigendom van de projecten lag bij 
de lokale bevolking.

Situatie in Kenia
Ondanks de onlusten in Kenia begin 2008, is het gelukkig rustig gebleven in Kimilili e.o.;  
aan projecten kon worden doorgewerkt. In 2 extra nieuwsbrieven zijn onze donoren en  
geïnteresseerden geïnformeerd over de situatie.
Door de rust in Kimilili e.o. streken er veel vluchtelingen neer, die vaak traumatische ervaringen 
hadden meegemaakt Onze partner IcFeM heeft daarop samen met de overheid een succesvol  
programma voor traumaverwerking voor scholieren opgezet, uitgevoerd door toegewijde  
Keniaanse vrijwilligers. stichting Harambee heeft de gelden ervoor bijeen gebracht.  
De overheid was zó onder indruk dat zij de organisatoren in dienst heeft genomen om ook  
elders de ervaringen en de opzet te kunnen gebruiken.

Bezoek aan Kenia
Het bestuur is 2 keer naar Kenia geweest, in de zomer samen met onze penningmeester  
sjaak ten Hove. De bezoeken waren succesvol, alle projectscholen (nu 21!) zijn bezocht. 
een bijzondere vergadering vond plaats in oktober in Kimilili tussen alle betrokkenen bij het  
onderwijs in de regio: het parlementslid, districtbestuurders (de overheid), IcFeM en stichting  
Harambee. Centraal thema was de toekomst van het onderwijs en de doelen voor de  
eerstkomende 4 jaren. Onze stichting wordt als belangrijke “stakeholder” gezien.
8 Nieuwe projecten konden worden gestart op Mukuyuni sec. school, luuya Ps, Makunga Ps,  
lunyu Ps, Mukuyuni Ps, st. Theresa’s sec. school en voor de verbetering van de onderwijskwaliteit 
en het programma voor traumaverwerking.
8 Projecten werden succesvol afgerond en overgedragen aan de school op Kimingichi Ps (fase 2), 
Beulah sec. school, lutonyi Ps, earC Mumias (fase 1), st. Theresa’s sec. school, Kimilili girls Ps  
en Kimabole sec. school. 
3 scholen voor vakonderwijs zijn bezocht waar zeer veel moet gebeuren: niet alleen aan  
de kwaliteit van de infrastructuur en de lesmaterialen, maar ook aan het management,  
de leerkrachten (vrijwilligers!) en de beeldvorming. gelukkig krijgt de overheid steeds meer  
belangstelling; de nieuwe MP wil daar ook in investeren.

Impact van ons werk
eind 2007 heeft een discussie plaatsgevonden over kwaliteit en impact van kleinschalige hulp-
organisaties. Daarop heeft sara Filius van de radboud Universiteit Nijmegen in februari 2008 
onderzoek gedaan naar de impact van ons werk op ebubole Ps in Mumias. Zij heeft gesproken  
met ouders, leerkrachten en leerlingen. 
In 5 jaar tijd is het aantal leerlingen met 43% gestegen en zijn de resultaten flink verbeterd. leer-
lingen en ouders zijn erg trots op hun school; zij zijn meer betrokken bij de school. leerkrachten 
zijn veel gemotiveerder en organiseren nu ook activiteiten buiten het officiële lesprogramma. De 
gemeenschap van ebubole Ps heeft een positieve “boost” gekregen! Problemen zijn het gebrek aan 
leerkrachten, de jaloezie op andere scholen en het ontbreken van vervolgonderwijs in de buurt. 

IMPULSIS
voor medefinanciering omvatte in 2008 de aanvraag van stichting Harambee 8 projecten voor  
een totaalbedrag van € 120.640. De aanvraag is gehonoreerd zodat de verdubbeling door IMPUlsIs  
€ 60.320 bedraagt. geregeld heeft goed overleg plaatsgevonden met de relatiebeheerder van  
IMPUlsIs; aan een aantal bijeenkomsten voor kleinschalige hulporganisaties is deelgenomen.
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Partners in Kenia
Tijdens de bezoeken is met onze partners uitgebreid gesproken over lopende projecten, onderwijs- 
kwaliteit, vakonderwijs, betrokkenheid van de ouders, de overheid, resultaten op school etc. er zijn  
echter verschillende ontwikkelingen in Kimilili en Mumias. In Kimilili maken de projecten deel uit van  
“village transformation” i.s.m. IcFeM en is er een groeiend aantal scholen. In Mumias ligt de nadruk  
meer op verbetering van de onderwijskwaliteit door de uitgebreide begeleiding van de schoolhoofden 
door John Were. In Kimilili hebben we er een partner bijgekregen t.b.v. de rK- scholen, in de persoon  
van de pastoor, Father Peter. 
In oktober heeft solomon Nabie ons met zijn vrouw ruth bezocht. Naast bezoeken aan IMPUlsIs, de 
Derde Wereld Werkplaats in Teteringen, het stedelijk gymnasium in Breda en de Haagsche Hogeschool 
hebben ze een bestuursvergadering bijgewoond.
Tijdens ons bezoek in november is de samenwerking tussen stichting Harambee en IcFeM geëvalueerd. 
gelet op de goede effecten en resultaten van de samenwerking voor beide partijen is besloten de samen-
werkingsovereenkomst met 3 jaar te verlengen. Wel is geconstateerd dat de onderlinge communicatie 
soms voor verbetering vatbaar is. 
De contacten met de overheden in Kimilili en Mumias zijn wederom goed onderhouden.  In het algemeen 
is de overheid nu erg actief en stelt extra gelden voor onderwijs beschikbaar uit het CDF (Constituency 
Development Fund). 

Bestuurszaken
In 2008 is het bestuur 6 keer in vergadering bijeen geweest. Begin 2009 is Johan van Uffelen als  
5e bestuurslid toegetreden tot ons bestuur.
voor de eerste keer heeft accountantskantoor van Oers een controle uitgevoerd. Over het boekjaar 2007 
heeft zij een goedkeurende verklaring afgegeven. aandachtpunt voor het bestuur is het goed vastleggen 
in de notulen van genomen besluiten m.b.t. de besteding van gelden aan projecten.
veel werk is verzet op het gebied van fondsenwerving, projectaanvragen, onderhouden van contacten  
en het verstrekken van informatie. 
M.b.t. draagvlakverbreding zijn diverse presentaties gehouden, gastlessen op scholen gegeven en is  
deelgenomen aan de scholencompetitie van het COs Brabant.

Ondersteunende partners
Wim Hillenaar, onze notulist, heeft helaas om gezondheidsredenen moeten stoppen. Wij danken Wim 
hartelijk voor zijn goede verslaglegging. De hierdoor ontstane “vacature” is echter nog niet ingevuld.
Begin 2008 heeft stichting Harambee een prachtige nieuwe huisstijl gekregen dankzij de creatieve  
inbreng van ron schouwenaar van Ontwerpbureau smidswater.
veel werk is ook verricht door lex v.d. vliet aan verdere verbetering van onze website; deze heeft nu  
een Nederlandse en een engelse versie.
rené van eijndhoven heeft veel vertaalwerk gedaan, zowel voor de website als voor de nieuwsbrieven  
en het jaarverslag 2007. Op het drukwerk van Drukkerij salsedo zijn we elke keer weer erg trots!

Toekomst
De activiteiten blijven onverminderd omvangrijk. Na veel overleg en onderzoek worden in 2009 de eerste 
stappen gezet om vakonderwijs te verbeteren in samenwerking met de overheid en IcFeM. De gemeen-
schappen zelf moeten noden op dat vlak aangeven, de “community development” aanpak van IcFeM is 
daarbij zeer behulpzaam. De inhoudelijke kwaliteitsverbetering blijkt een moeilijk onderwerp te zijn dat 
nog nader overleg vraagt. In 2009 richt het bestuur zich op een aanvraag bij IMPUlsIs van 10 projecten 
voor 2 jaar i.v.m. veranderingen in het verdubbelingsbeleid van IMPUlsIs en de omvang van het werk en 
de snelheid van uitvoering in Kenia.

Tot slot
Het bestuur wil iedereen heel hartelijk bedanken die een bijdrage heeft gegeven in het afgelopen jaar, zo-
wel financieel als met activiteiten en ondersteuning. Zonder de support van de vele donoren en de mede-
werking 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 2008. Accountantsmaatschap Van Oers zal als accountant van  
de stichting de controlewerkzaamheden in de loop van juni kosteloos 
uitvoeren.

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 4,9% van de opbrengsten in 2008 (2,5% in 2007). De verhoging van de reiskosten 
wordt grotendeels veroorzaakt door een besluit van het bestuur om met ingang van 2008 
jaarlijks twee reizen naar Kenia te vergoeden in plaats van een. Op verzoek is een volledig 
jaarverslag verkrijgbaar bij het secretariaat.

   31 december 2008 31 december 2007

BALAnS AcTIvA € €
  
vlottende activa  
 vorderingen 3.926 1.387
Liquide middelen 71.421 58.804
   75.347 60.191  

BALAnS PASSIvA € €
    
Eigen vermogen  
     vrije projectreserve 2.218 3.540
     Kosten reserve 10.000 7.195
   12.218 10.735
Bestemmingsreserve  
     Onderhanden projecten 63.129 49.456
Kortlopende schulden 0 0
   75.347 60.191

WInST- En vErLIESrEKEnIng  2008 2007 
    
Opbrengsten   
     Ontvangen giften 84.121 71.151
     verdubbelingen IMPUlsIs 60.320 82.690
     Overige opbrengsten 926 4.978
   145.367 158.819
Besteed aan projecten -136.824 -154.180
   8.543 4.639
Kosten  
     reis- en promotiekosten -5.250 -2.958
     Kantoor- en algemene kosten -1.811 -1.454
     Ontvangen kostenbijdragen 0 510
   -7.061 -3.902

resultaat boekjaar 1.482 737

Bavel, 4 juni 2009

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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