
TOELICHTING BIJ NDE JAARREKENING KENIASCHOLINGSPROJECT 2020 

Door de  Covid pandemie hebben we een roerig jaar achter de rug. Veel mensen zijn getroffen door 

het verlies van dierbaren. Onze accountant, Dhr. Harry Bekkers is ons ontvallen door Covid in 2020. 

Hij laat bij ons een onvergetelijke indruk achter. Hij was een vrijwilliger van onze stichting en met zijn 

kundigheid en fijne samenwerking hebben wij de stichting op een hoger informatie niveau weten te 

brengen. Wij hopen dat zijn familie en vrienden steun bij elkaar kunnen vinden. 

De dagelijkse gang van zaken bij het “winkeltje” zijn in 2020 behoorlijk verstoord door de loc down. 

Door nieuwe ideeën (Garage verkoop en de benutting van de tijdelijk  leegstaande pastorie) heeft de 

verkoop toch nog redelijke resultaten gebracht. Wat ons heugelijk stemt is dat de giften 

ondersteuning ook dit jaar aanzienlijk is geweest. 

Het bestuur van het Kenia scholingsproject heeft een zuinige houding als het gaat om het besteden 

van middelen. Dat heeft niet alleen te maken met de aard van de bestuursleden, maar ook met het 

feit dat er vele vrijwillige inspanningen worden gedaan om de euro’s bij elkaar te krijgen. Daarnaast 

leeft het idee in de samenleving dat bij “ontwikkelingsgeld” er veel aan de “strijkstok” blijft plakken.  

Bij de stichting in Prinsenbeek worden er alleen kosten betaald voor de bank en voor het in de lucht 

houden van de Website. ( geen huur, geen vaste lasten, geen vrijwilligerskosten) Deze strenge 

uitgangspunten vragen ook het nodige van de partner in Kenya. Er worden strenge eisen gesteld aan 

rapportage. 

Omdat we projecten hebben met een langere “looptijd” is in Nederland een ruime reserve nodig, 

om gemaakte afspraken na te kunnen komen.  Door geldgebrek hebben veel studenten van onze 

doelgroep (half)wezen) een vaak onderbroken schooltijd. Studenten die aan onze condities voldoen, 

garanderen wij dat ze studie kunnen afmaken (tenminste bij goede schoolresultaten).  Op dit 

moment hebben we ruim 200 studenten en het streven is om dit aantal uit te breiden. De opleiding 

duurt 4 jaar en als het leerling in het eerste jaar is begonnen, willen wij de financiële zekerheid 

hebben dat, wanneer de zaken in Prinsenbeek in zwaar weer komen, wij de intentie hebben om het 

schoolprogramma van de zittende leerlingen te continueren. Daarvoor zijn  ruime reserves nodig op- 

de bank. 

De samenwerking in het nieuwe werkgebied Kisii, met de Stichting Geoma,  is kleinschalig begonnen 

met de subsidiering van 20 leerlingen, en kan nu, door de goede samenwerking, worden 

opgeschaald. Voor het jaar 2021 betekent dit dat wij budget toestemming hebben gegeven om voor 

230 leerlingen van het middelbaar  onderwijs en 20 studenten van het vocational onderwijs. Voor 

2021 heeft het Kenia scholings project een begroting met een negatief resultaat en wordt een eerste 

aanzet gegeven om de getroffen voorzieningen af te bouwen. 

Tenslotte is het zo dat het bestuur zijn zinnen zet op eenmalige projecten in Kenia om de 

omstandigheden voor de leerlingen dragelijk te maken. Afgelopen jaren is er een waterput bij een 

school aangelegd (ongeveer 30.000 euro) en zijn er met behulp van de lokale gemeenschap toiletten 

en klaslokalen gebouwd bij 4 verschillende scholen. Het streven is binnen 3 jaar weer de 

ontvangsten en uitgaven in balans te hebben. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie, 

zorgvuldigheid heeft vaak tijd nodig. 

De jaarrekeningen van de Stichting Keniascholingsproject van de afgelopen 4 jaar zijn beschikbaar op 

de website. Wij staan volledige transparantie voor. Mocht u vragen dan zijn wij te allen tijden bereid 

openheid van zaken te geven. 

Andre Tressel. Penningmeester. 



 

 


