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2010 is voor Stichting Harambee geen gemakkelijk jaar geweest. Weliswaar werden
de financiële problemen bij IcFEM voor onze projecten opgelost, maar de economische crisis en de uitslag van de parlementsverkiezingen hadden hun weerslag op
het kabinetsbeleid aangaande ontwikkelingssamenwerking en de ondersteuning
die wij van diverse kanten ontvangen. Dat werd eind 2010 goed zichtbaar voor ons.

Partners in Kenia
De financiële problemen bij onze partner IcFEM,
waarmee wij najaar 2009 te maken kregen, zijn
zodanig opgelost dat bij ons bezoek in het voorjaar
alle projecten gereed waren en konden worden
overgedragen aan de ouders en de school. Dit tot
grote opluchting van iedereen; de blijdschap op de
scholen was dan ook erg groot. Zoals afgesproken
had IcFEM een aparte bankrekening geopend t.b.v.
onze projecten die door ons in gebruik is genomen.
Daarnaast is met onze partners, IcFEM, John Were
en Father Peter, uitgebreid gesproken over nieuwe
projecten, onderwijskwaliteit, vakonderwijs, de
betrokkenheid van de ouders, resultaten op school
en de onderlinge samenwerking. Dit heeft er o.a.
toe geleid dat IcFEM een medewerker voor onderwijskwaliteit heeft aangenomen die betaald wordt
door Stichting Harambee. De kosten hiervan zijn in
een kwaliteitsproject opgenomen.

Bezoek aan Kenia
Het bestuur is twee keer naar Kenia geweest:
intensieve bezoeken met veel improvisatie. Op
veel scholen is gesproken over de afsluiting van
projecten, de voorbereiding van nieuwe projecten,
de verbetering van de onderwijskwaliteit of het
onderhouden van de contacten. Ook met vertegenwoordigers van de overheid is veelvuldig en
goed overlegd. Tijdens elk bezoek is er een speciaal
overleg met het parlementslid voor Kimilili e.o.
over de onderwijsproblematiek in ons gebied.
In maart was gedurende een week het voltallige
bestuur aanwezig. Veel projecten zijn toen
bezocht en er is met alle partners overlegd.
Ook het belang van een zorgvuldig beheer van
de projectfinanciën ter plekke is door dit bezoek
van het voltallige bestuur onderstreept.
Steeds meer aandacht gaat uit naar de onderwijskwaliteit. In Bavel heeft een werkgroepje van kleuteronderwijzeressen voorbereidingen getroffen
voor de ontwikkeling van een eenvoudige toolkit
van lokale materialen. Daarover is met groot succes een training gehouden voor kleuterleidsters.

Kleuteronderwijs wordt als ondergeschikt gezien
door overheid en ouders. De aandacht voor de
kleuterleidsters gaf dan ook veel enthousiasme en
zelfvertrouwen. Deze trainingen krijgen daarom
een vervolg.
De vier projecten die in 2009 waren gestart werden succesvol afgerond en overgedragen aan de
school op Mukuyuni PS, Luuya PS, Makunga PS en
Lunyu PS. In 2010 zijn daarnaast vijf nieuwe projecten gestart die al in het najaar gereed waren en
konden worden overgedragen op Kimilili FYM Girls
Sec. School, Kamusinga PS, Sosio Youth Polytechnic, Kamasielo Youth Polytechnic en het Centrum
voor gehandicapte kinderen EARC in Mumias.
Bij de overdracht op Kamusinga was de Eerste
Secretaris van de Nederlandse ambassade in Kenia
aanwezig.
Aan het eind van 2010 liepen er nog projecten op
Kimabole Sec. School, Ugolwe PS, Kimilili Boys PS
en een aanvullend project op beide vakscholen.
Meerdere keren is overleg gevoerd met de ouders
in Naitiri over de nieuwe school die IcFEM Hafoland PS gaat heten, afgeleid van Ha(rambee)
Fo(undation (Hol)land, onze Engelse naam in
Kenia. In oktober kon de cheque voor de bouw van
fase 1 worden overhandigd. Ook is overleg gevoerd
met de ouders van Kamusinga PS over het ‘Vulnerable Children Project’. Voor de wezen op deze
school wordt huisvesting gerealiseerd. De ouders
moeten echter nog de financiering van de jaarlijkse
exploitatie van deze kostschool rond krijgen, hetgeen moeilijker voor hen bleek dan verwacht. Over
de bouw van een nieuwe technische school is met
de lokale bevolking in Sikhendu gesproken. Zij zijn
zeer betrokken begonnen met de voorbereidingen.

Impulsis en de financiering van projecten
Medefinancieringsorganisaties zoals Impulsis
hebben in 2010 te maken gekregen met nieuw
overheidsbeleid. Als gevolg hiervan hebben zij de
komende jaren zeer beperkte middelen voor de
uitvoering van hun eigen programma’s en voor

medefinanciering van kleinschalige projecten zoals
die van Stichting Harambee. Met ingang van 2011
zal Impulsis alleen nog bijdragen voor 33% in kwaliteitsprojecten, mits die worden goedgekeurd. Voor
bouwprojecten is geen bijdrage meer beschikbaar.
Dit betekent dat Stichting Harambee vanaf 2011
in hoofdzaak afhankelijk zal zijn van eigen giften
en fondsenwerving. Om toch enigszins het niveau
van de afgelopen jaren vast te kunnen houden,
zal dit een grote inspanning vergen. Het bestuur
beraad zich dan ook op een nieuwe aanpak van
fondsenwerving. Onder andere zal getracht
worden een aantal grotere bedrijven aan onze
stichting te binden in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen.
Voor medefinanciering omvatte in 2010 de
aanvraag van Stichting Harambee bij Impulsis
uiteindelijk vier projecten. De goedkeuring is niet
zonder slag of stoot tot stand gekomen aangezien
Impulsis van mening was dat wij niet genoeg aan
de verbetering van onderwijskwaliteit zouden werken. In het voorjaar was echter nog afgesproken
dat ook de bijdrage aan community development
een belangrijk onderdeel van kwaliteitsverbetering
is. Uiteindelijk hebben wij alsnog een extra kwaliteitsproject toegevoegd. De aanvraag is in oktober
2010 gehonoreerd; de medefinanciering bedraagt
€62.568 op een totaalbedrag van €174.045. Hiervan
is €146.725 bestemd voor verbetering van infrastructuur en €27.320 voor verbetering van onderwijskwaliteit. De betreffende projecten zullen pas
in 2011 kunnen starten. De reden is de verlate ontvangst van de gelden van Impulsis en de discussie
met partner IcFEM over gewijzigde begrotingen
van een aantal projecten. Deze discussie kon begin
2011 naar tevredenheid van het bestuur worden
afgerond.

Bestuurszaken
In 2010 is het bestuur zes keer in vergadering bijeen geweest. Accountantskantoor van Oers heeft
na controle over het boekjaar 2009 een goedkeurende verklaring afgegeven. Als lid van het Comité
van Aanbeveling is toegetreden Paul Rosenmöller,
programmamaker. Het comité bestaat nu uit vier
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. Voor het tienjarig bestaan in 2011
werden de eerste hoofdlijnen uitgezet, zowel voor
de viering in Nederland op 18 juni als in Kenia in
oktober.

Ondersteunende partners
Eind 2010 kregen wij bericht dat Drukkerij Salsedo
in Breda ging sluiten i.v.m. de financiële crisis. Aangezien zij ons drukwerk kosteloos verzorgde was
dit een grote domper, temeer daar wij altijd heel
goed en prettig hebben samengewerkt.
Wij zijn blij dat Grafisch bedrijf Schotanus&Jens
uit Nieuwegein de nieuwsbrief van december
kosteloos heeft gedrukt.
Onze ondersteunende partners hebben veel werk
verzet: Carla Sturm voor de notulen, 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 de Drukkerijen Salsedo en Schotanus&Jens voor het prachtige
drukwerk.

Toekomst
Door het vrijwel wegvallen van de bijdrage van
Impulsis zal sterk de nadruk komen te liggen op
de eigen fondsenwerving van onze stichting. Dit
vergt een grote inspanning van het bestuur in
de komende jaren. Bijzondere aandacht verdient
verder de kwaliteit van de partners in Kenia en het
optimaliseren van het bouwproces. Onze focus
blijft gericht op lager en middelbaar onderwijs met
een nadrukkelijke uitbreiding naar vak- en kleuteronderwijs. Meer nadruk zal gelegd worden op de
verbetering van onderwijskwaliteit in combinatie
met de verbetering van de infrastructuur. De ‘link’
met community development blijft cruciaal om 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 en de ouders 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 2010. 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 is de medefinanciering
zichtbaar gemaakt in de winst- en verliesrekening. De kosten van de stichting zijn beperkt
gebleven tot 5,8% van de opbrengsten in 2010 (6,1% in 2009).
Op verzoek is een volledig jaarverslag verkrijgbaar bij het secretariaat.
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Balans activa
€
		
Vlottende activa		
Vorderingen
1.518
Liquide middelen
260.380
			
261.898

€

Balans passiva

€

Eigen vermogen		
Vrije projectreserve
35.244
Kosten reserve
10.000
			
45.244
Bestemmingsreserve		
Onderhanden projecten
135.869
Nog te betalen projectkosten
80.785
			

46.047
51.224
97.308

€

3.439
10.000
13.439
83.869
-

261.898

97.308

2010

2009

110.768
62.568
173.336
-80.990
92.346

66.224
71.200
137.424
-108.543
28.881

Af: Kosten		
Reis- en promotiekosten
-8.761
Kantoor- en algemene kosten
-1.298
Bij: Rentebaten
1.518
Resultaat huidige boekjaar
83.805

-7.181
-1.172
1.433
21.961

Af: Bestemd voor onderhanden projecten
Bestemd voor vrije ruimte

-20.739
1.222

Winst- en verliesrekening
Opbrengsten
Ontvangen giften
Verdubbelingen Impulsis
			
Af: Besteed aan projecten
Bruto Resultaat

-52.000
31.805

Bavel, 8 juni 2011
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

E-Mail info@harambee.nl Website www.harambeeholland.nl

31 december 2010

Ontwerp Smidswater | Druk NPN Drukkers Breda

2 | financieel verslag 2010

