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bestuursverslag 2009

Op 24 september heeft Stichting Harambee een Eervolle Vermelding gekregen 
bij de uitreiking van de Bredase Vredesprijs 2009, een heuglijke gebeurtenis. 
Toch is 2009 geen gemakkelijk jaar geweest door de financiële problemen bij 
onze partner IcFEM. Daardoor konden weinig projecten worden afgesloten of 
begonnen. 

situatie in kenia
Na de vele onlusten in het woelige jaar 2008 was 2009 een rustig jaar. Er vonden in de politiek veel 
discussies plaats over de berechting van de veroorzakers van de onlusten. Omdat een Keniaanse 
oplossing politiek niet mogelijk bleek, zullen deze zich nu voor het Internationale gerechthof in 
Den Haag moeten verantwoorden.
De administratieve indeling in Kenia is in 2009 aangepast. Daardoor is Kimilili een eigen district 
geworden. Het merendeel van onze projecten ligt nu in 3 districten: Bungoma North, Bungoma 
Kimilili en Mumias. Deze verandering brengt personele wijzigingen bij de ambtenaren met zich mee 
met voor ons veel nieuwe gezichten.

partners in kenia
Voor het eerst hebben wij te maken gehad met financiële problemen bij onze partner IcFEM.  
Door problemen van IcFEM met hun donoren in Engeland bleef de gebruikelijke overboeking van 
fondsen vanuit Engeland naar Kenia uit. Hierdoor was de achterstand in de salarisbetaling aan de 
medewerkers van IcFEM dermate groot geworden dat de leiding van IcFEM ten einde raad heeft 
besloten om projectgeld van Stichting Harambee zonder overleg te gebruiken voor de betaling  
van salarisachterstanden. Daarbij had men verwacht dat spoedig geld uit Engeland zou worden 
overgemaakt waarmee onze projecten vervolgd konden worden. Dit bleef echter uit waardoor  
de projecten enige maanden stil hebben gelegen. 
Dit troffen wij aan bij het bezoek in het najaar van 2009. IcFEM besefte dat er iets verkeerd was 
verlopen en gaf aan verantwoordelijk te zijn voor de ontstane situatie en ervoor te zorgen  
deze zo snel mogelijk op te lossen. Het vele overleg dat wij gevoerd hebben, ook met de betreffende 
scholen, heeft ervoor gezorgd dat de situatie werkbaar bleef. Wij hebben toen afgesproken dat bij 
ons volgend bezoek, voorjaar 2010, alle projecten gereed zouden zijn om over te dragen aan de 
ouders en de school. Dit is tot grote opluchting van iedereen ook inderdaad gebeurd. IcFEM heeft 
hieruit lering getrokken. Tevens is afgesproken dat voortaan projectgelden op een aparte bank-
rekening worden gestort waardoor er een duidelijke scheiding ontstaat tussen gelden voor bouw-
projecten en gelden voor de lopende organisatiekosten van IcFEM. Daarnaast is met onze partners 
IcFEM, John Were en Farther Peter uitgebreid gesproken over onderwijskwaliteit, vakonderwijs, de 
betrokkenheid van de ouders, resultaten op school e.d. 

Bezoek aan kenia
Het bestuur is 2 keer naar Kenia geweest om de projecten te bezoeken. De bezoeken waren in-
tensief en vergden veel improvisatie. Alle projectscholen (nu 26!) zijn bezocht om projecten af te 
sluiten, nieuwe projecten voor te bereiden of de contacten te onderhouden. Ter voorbereiding van 
projecten op 2 scholen voor vakonderwijs is veelvuldig overleg gevoerd. 
Veel aandacht is besteed aan de kwaliteit van het onderwijs. Diverse bijeenkomsten zijn daarover 
georganiseerd waarbij onze stichting, ook door de overheid, als belangrijke stakeholder wordt 
gezien. Belangrijke conclusies waren de definitie van wat kwaliteitsonderwijs is, eisen die gesteld 
moeten worden aan modelscholen, het inzicht dat de betrokkenheid van de ouders vitaal is om een 
betere onderwijskwaliteit te realiseren en dat een herwaardering van het onderwijs nodig is om 
kinderen beter voor te bereiden op de maatschappij.
2 Projecten werden succesvol afgerond en overgedragen aan de school op Mukuyuni Sec. School en 
Bukolwe Sec. School.

1  |



Vanwege de problemen met onze partner IcFEM in Kimilili konden geen nieuwe projecten worden  
gestart. Eerst dienden de problemen opgelost te worden en de onderhanden zijnde projecten afgemaakt 
alvorens nieuwe projecten konden worden gestart. Bijzonder was de bijeenkomst met de ouders in Naitiri 
waar onze stichting voor het eerst meewerkt om een geheel nieuwe lagere school te stichten wegens de 
overbevolking op 3 naburige scholen. Hier lieten de ouders duidelijk zien zelf het initiatief te nemen en 
voorbereidingen te treffen voor de bouw van deze nieuwe school. Overheid, IcFEM en Stichting Harambee 
steunen dit initiatief van harte met raad en daad. 
Om kennis te maken heeft het bestuur de Nederlandse Ambassadeur in Kenia, mevr. L. van de Assum, 
bezocht op de ambassade in Nairobi.

iMpUlsis
Voor medefinanciering omvatte in 2009 de aanvraag van Stichting Harambee 7 projecten op 8 scholen 
voor een totaalbedrag van €142.400. De aanvraag is in december 2009 gehonoreerd; de verdubbeling 
bedraagt €71.200. Dit is het laatste jaar dat Impulsis 50% van de projectkosten financiert; vanaf 2010 is  
dat maximaal 33% voor bouwprojecten en 50% voor projecten m.b.t. onderwijskwaliteit. geregeld heeft 
goed overleg plaats gevonden met de relatiebeheerder van IMPULSIS; aan een aantal bijeenkomsten voor 
kleinschalige hulporganisaties is deelgenomen. 

Bestuurszaken
In 2009 is het bestuur 5 keer in vergadering bijeen geweest. Met de komst van Johan van Uffelen bestaat 
het bestuur uit 5 personen. Accountantskantoor van Oers heeft na controle over het boekjaar 2008 een 
goedkeurende verklaring afgegeven. Aandachtspunt is de vorm van de financiële verslaglegging die  
opgemaakt dient te worden conform nieuwe wetgeving. 
Als lid van het Comité van Aanbeveling is toegetreden Koert Lindijer, Afrika-specialist en journalist.  
Het comité bestaat nu uit 3 personen; het bestuur zoekt naar verdere uitbreiding ervan. 
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 COS Brabant.

Ondersteunende partners
Veel werk is verzet door onze ondersteunende partners 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 en Drukkerij Salsedo die ons prachtige drukwerk verzorgde. In 2009 heeft het bestuur gezocht 
naar een notulist(e) voor de bestuursvergaderingen. Begin 2010 is deze gevonden in de persoon van Carla 
Sturm.

toekomst
Door de afname van de bijdrage van IMPULSIS zal er meer nadruk komen te liggen op de eigen fondsen-
werving van onze stichting. Bijzondere aandacht verdient de kwaliteit van de partners in Kenia en het  
verder rationaliseren van de bouwactiviteiten. De focus blijft op lager en middelbaar onderwijs gericht 
met een nadrukkelijke uitbreiding naar vakonderwijs en kleuteronderwijs. Verbetering van kwaliteit is 
daarbij een belangrijk onderwerp. Nog nadrukkelijker wordt de “link” met community development  
gezocht om daarmee de basis van het onderwijs te versterken.

tot slot
Het bestuur wil iedereen heel hartelijk bedanken die een bijdrage heeft gegeven in het afgelopen jaar,  
zowel financieel als met activiteiten en ondersteuning. Zonder de support van de vele donoren en de  
medewerking van velen had Stichting Harambee niet het grote aantal projecten kunnen blijven realiseren.
Mede namens de leerlingen in Kimilili e.o. en Mumias:

Heel hartelijk dank, asante sana, orio mno!



Hieronder treft U de door het bestuur vastgestelde cijfers aan over  
het jaar 2009. 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 6,1% van de opbrengsten in 2009 (4,9% in 2008). 
Op verzoek is een volledig jaarverslag verkrijgbaar bij het secretariaat.

   31 december 2009 31 december 2008

Balans activa € €
  
Vlottende activa  
 Vorderingen 46.047 3.926
Liquide middelen 51.224 71.421
   97.308 75.347

Balans passiva € €
    
Eigen vermogen  
     Vrije projectreserve 3.439 2.218
     Kosten reserve 10.000 10.000
   13.439 12.218
Bestemmingsreserve  
     Onderhanden projecten 83.869 63.129
   97.308 75.347

Winst- en verliesrekening  2009 2008 
    
Opbrengsten   
     Ontvangen giften 66.224 84.121
     Verdubbelingen IMPULSIS 71.200 60.320
   137.424 144.441
Af: Besteed aan projecten -108.543 -123.150
Bruto Resultaat 28.881 21.291

Af: Kosten  
     Reis- en promotiekosten -7.181 -5.250
     Kantoor- en algemene kosten -1.172 -1.811
Bij: Rentebaten 1.433 926
Resultaat huidige boekjaar 21.961 15.156

Af: Bestemd voor onderhanden projecten -20.739 -13.674
Bestemd voor vrije ruimte 1.222 1.482

Bavel, 26 mei 2010

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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