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Beleidsplan Keniascholingsproject Prinsenbeek 

2019-2022 

 

1. Inleiding 

 

1.1. Aanleiding 

 

Het beleidsplan voor de stichting Keniascholingsproject Prinsenbeek, bestaat  uit 

twee delen. Het betreft zowel de werkzaamheden in Nederland waar de vele 

vrijwilligers zich inzetten om geld te verkrijgen voor de projecten in Kenia als ook de 

onderwijsprojecten in Kenia. Dit beleidsplan is voor de komende vier jaren, terwijl we 

ons realiseren dat het ook voortdurend onderhevig zal zijn aan de ontwikkelingen 

van de projecten. Het beleidsplan is dus vooral een groeiplan welke in december 

2022 opnieuw zal worden aangepast en vastgesteld. De notulen van de 

bestuursvergaderingen actualiseren het beleidsplan steeds met nieuwe ontwikkeling. 

 

1.2. Inleiding 

In het Kenia Winkeltje te Prinsenbeek wordt door 20 vaste vrijwilligers curiosa en 

tweedehands artikelen verkocht. De inname en verkoop van deze goederen wordt 

dan ook verder in dit plan genoemd als ‘Werkzaamheden in Nederland’.  Verder 

komen er inkomsten binnen uit giften, donaties en uit (spontane )(sponsor)acties. 

Alle inkomsten worden gebruikt voor het starten van duurzame onderwijsprojecten in 

Kenia.  

 

1.3. Doelstelling 

In de statuten is  de volgende doelstelling opgenomen: 

a. het leveren van een bijdrage aan verbetering van de onderwijsmogelijkheden van 

de lokale bevolking in Kenia. 

b. het bevorderen van de  betrokkenheid voor het sub a bepaalde in onze eigen 

leefomgeving. 
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c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Vanuit bovenstaande doelstelling onderschrijft het bestuur de internationale rechten 

van het kind en de Millenniumdoelen.  

 

De doelstelling van de stichting is tweeledig; 

 

1.3.1. In Kenia 

Ondersteuning is gericht op kansarme jongeren in de dorpen Ahero en Awasi in West-Kenia.  

Dit zal echter worden afgebouwd (zie paragraaf 1.4) met als einddatum 2020.  

Vanaf eind 2018 is de stichting daarnaast gestart met het opzetten van onderwijsprojecten in  

Kisii (zie paragraaf 1.4) 

 

Doel is het bevorderen:  

 Bevorderen dat zoveel mogelijk kansarme  jongeren (in de regio waar de stichting actief is) middelbaar ondersij kunnen volgen 

middelbaar onderwijs kunnen volgen.  

 Daarnaast  helpt de stichting bij het opzetten  van eenmalige projecten ter ondersteuning 

 van het onderwijs  (bijvoorbeeld sanitair). 

  

1.3.2. In Nederland 

Werken aan de doelstelling van de stichting, waarbij saamhorigheid dé focus is.  

Het bestuur hecht er grote waarde aan de sociale cohesie en betrokkenheid in de  

eigen leefomgeving ook te stimuleren. Activiteiten daarvoor zijn: 

 In het winterseizoen organiseert het bestuur daartoe aanschuiftafels. Dorpsgenoten  

met verschillende etnische achtergronden bereiden een maaltijd uit hun land.  

Zij vertellen dan ook over de cultuur en gewoontes van hun land van herkomst.  

Daarvoor verschijnt een oproep in plaatselijke media waardoor dorpsgenoten aanschuiven. 

 De Winkel is laagdrempelig en een ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners, we zien  

dan ook een groep vaste bezoekers. 
 

 

1.4. Besteding middelen 
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Vanuit deze doelstellingen is er vanaf 2000 gewerkt om Keniascholingsprojecten te 

brengen op een niveau waarop het nu functioneert en met deze middelen de 

projecten in Ahero en Awasi te ondersteunen. 

 

Ontwikkeling in Kenia 

 

In 2001 zijn we gestart met de Voortgezet onderwijs studie te financieren van 25 
leerlingen in Awasi als Ahero. Dit is uitgegroeid tot ruim 200 kinderen die jaarlijks 
een financiële bijdrage kregen in de onderwijskosten voor lagere school, 
vakonderwijs, middelbaar en Hoger beroepsonderwijs en universiteit.  
Daarnaast zijn er op de Ojienda school in Awasi en op de Nyangoto – school in Ahero  
lunchprojecten gestart. Op de Ojiendaschool hebben we een waterput laten boren, 
voor zowel  de school als de omgeving. Door dit water te verkopen heeft de school 
een inkomstenbron om zowel het lunch- als waterproject zelfvoorzienend te krijgen.   
(Veel kinderen krijgen pas sávonds voor het eerst eten, waardoor concentreren op 
school moeilijk is.) Door landbouwgrond te kopen dichtbij de school is het doel dat 
deze projecten zelfvoorzienend worden. Vlg. zinnen zouden m.i. dan weg kunnen tot 
begeleiding. Op de Ojienda school zijn ook 6 toiletten gebouwd.  
In 2018 zijn er nieuwe afspraken gemaakt hoe volledige zelfstandigheid kon worden 
bereikt. 
 
De begeleiding van de lunchprojecten op Ojienda en Nyangotoschool, en de 
begeleiding van het waterproject,verloopt niet meer via de coördinatoren maar 
rechtstreeks via de verantwoordelijke werkgroepen op de 2 scholen. Er wordt per 
kwartaal financieel verslag gedaan van de opbrengsten vanuit eventuele landbouw 
op de plots en de uitgaven. 
Er zijn ook landbouwprojecten gestart voor werkeloze jongeren in Awasi en Ahero . 
In Awasi is dit project landbouwproject inmiddels zelfvoorzienend en we zijn trots om 
de ontwikkelingen hiervan te kunnen blijven volgen. 
Het landbouwproject in Ahero blijft veel last houden van overtollig water.  Daarom is 
besloten om de grond te verkopen. 
We zijn 20 jaar actief geweest in de omgeving van de dorpen Ahero en Awasi. In die 
periode is er veel gerealiseerd,  wat duidelijk zichtbaar is maar ook blijkt uit 
gesprekken met oud-studenten.  De verleiding om door te gaan in een vertrouwd 
gebied met vertrouwde mensen is groot.  Anderzijds is het ook een uitdaging om 
met de opgedane kennis en ervaring in een ander gebied opnieuw te beginnen. We 
hebben gekozen voor het laatste.  
 
We zijn inmiddels gestart in Kisii en omgeving om contacten te leggen met scholen. 
Ook in die omgeving is het ons gelukt om bekwame mensen te vinden die ons gaan 
helpen met de opzet van een onderwijsproject voor middelbare school. Ook hebben 
we onze doelstelling bijgesteld en gaan we ons alleen nog maar richten op 
middelbaar onderwijs . De doelgroep, kansarme jongeren (vnl. (half) wezen, blijft 
hetzelfde 
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Vanaf de start van het project zijn de activiteiten in Kenya uitgevoerd door 5 
coördinatoren. Zij waren erg belangrijk voor ons, vooral in de begintijd toen alles nog 
per luchtpost ging. Zij kregen daarvoor een maandelijkse vergoeding. Door de groei 
van moderne communicatiemiddelen was het steeds meer mogelijk om rechtstreeks 
met de partners van de verschillende projecten samen te werken. 
Met de coördinatoren in Ahero en Awasi hebben we deze ontwikkeling bijtijds 
aangekaart en inmiddels zijn we daar met de afbouw bezig.  3 Jaar geleden zijn we 
begonnen om geen nieuwe studenten meer aan te nemen, zodat het aantal kinderen 
dat we financieel ondersteunden elk jaar minder werd. Eind 2020 zijn alle studenten 
die in het onderwijsproject zitten, afgestudeerd en nemen we geen nieuwe 
studenten meer aan in deze 2 dorpen.  
De begeleiding van de lunchprojecten op de Ojienda en Nyangotoschool en de 
waterput op de Ojienda-school gaat niet meer via de coördinatoren maar 
rechtstreeks met de verantwoordelijke werkgroepen op de 2 scholen. 
 
 

Ontwikkeling in Nederland 

Nog steeds wordt het project gerund vanuit de Groenstraat in Prinsenbeek waar ook 
onze kringloopwinkel 2 dagen per week geopend is. Een grote groep vrijwilligers 
(vast en op afroep bij de verschillende activiteiten) zijn daarbij erg belangrijk. De 
inkomsten van deze winkel zijn de vaste basis voor ons onderwijsproject.  
Daarnaast zijn er allerlei activiteiten waar de verschillende extraprojecten mee 
gefinancierd worden (zoals lunchprojecten, waterput, toiletten). Om deze te kunnen 
uitvoeren zijn  de inkomsten van donateurs en sponsoren hierbij van wezenlijk 
belang.  
 
Continuiteit 
 
In de komende jaren wordt het onderwijsproject in Ahero en Awasi verder 
afgebouwd. We hopen de verkoop van de grond in Ahero te kunnen realiseren. 
Om ons project in Kenya een geldige status te geven hebben we in Kenya ook een 
stichting opgericht genaamd Geoma. Voor de volledige omschrijving van de Geoma 
stichting is een apart beleidsplan opgesteld die op onze website is terug te vinden. 
Omdat onze belangrijkste inkomstenbron erg kwetsbaar is (de kringloopwinkel aan 
huis) en ons streven is dat de studenten die via het project studeren, hun studie 
kunnen afmaken, hebben we in de loop van de jaren voor een financiële buffer 
kunnen zorgen, om dit voor 3 jaar te kunnen garanderen. 
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2. De Stichting 

 

2.1. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden: 

Ria Bekkers, voorzitter 

André Tressel, penningmeester 

Dickson Kombo, lid 

 

Zowel bestuur als vrijwilligers zijn onbezoldigd.  

 

2.2. De winkel 

Het winkeltje in Prinsenbeek is meer dan alleen een winkeltje, het is een 

ontmoetingsplek geworden voor dorpsbewoners die zich betrokken voelen bij de 

projecten in Kenia. Deze saamhorigheid, het nemen van initiatief en het betrokken 

bij elkaar voelen is daardoor een geheel eigen doelstelling van Stichting 

keniascholingsproject Prinsenbeek geworden. 

Het winkeltje is verbonden aan de privéwoning van bestuursvoorzitter Ria Bekkers, 

Groenstraat 42, 4841 BE Prinsenbeek. 

 

2.3. Huisvesting en veiligheid 

Het winkeltje voldoet aan de veiligheidsnormen van de brandweer. In het pand zijn 

rookmelders en een EHBO-trommel aanwezig.  

De Arbowet verplicht werkgevers om een arbobeleid te voeren. Ook voor 

vrijwilligersorganisaties geldt die verplichting. De werkgever is primair 

verantwoordelijk voor het arbobeleid van de organisatie. 

 

2.4. Vrijwilligersorganisatie 

Het bestuur werkt in Nederland nauw samen met vele vrijwilligers. Een paar keer per 

jaar worden bijeenkomsten georganiseerd om informatie uit te wisselen.  Binnen de 

groep zijn er diverse werkgroepen actief rondom bepaalde thema’s (bijvoorbeeld  PR 

activiteiten, brocante markt).  
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2.5. Website 

De site http://riabekkers.wixsite.com/keniawinkeltje  wordt veel bezocht. De site 

geeft de laatste informatie over de voorgang van de projecten. Ook de sociale media 

(facebook) en lokale media wordt ingezet om bekendheid te krijgen en aandacht te 

vragen voor diverse activiteiten.  

 

2.6. Verzekeringen 

Voor de vrijwilligers is er een WA-verzekering afgesloten. Voor het pand waarin het 

Kenia Winkeltje gevestigd is, is er een brandverzekering. Voor de bestuursleden is er 

een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 

3. Financiën en begroting 

Zowel jaaroverzicht als ook de begroting worden jaarlijks opgenomen op de website, 

conform de eisen die aan ANBI-stichtingen gesteld worden. De kascommissie 

controleert jaarlijks het jaaroverzicht. 

 

De penningmeester voegt een jaaropgaaf en financiële verantwoording toe. Van 

belang is om ook hier duidelijk te maken en hebben hoe de kasverantwoording is 

opgebouwd. Accountantscontrole e.d. 

 


