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O Werft (fo n d s e n ) . . .
Ondernemers fietsen door Kenia voor weesmeisjes
Erik Jan van Geijn
naam:
leeftijd:
functie:
woonplaats:
privé:
hobby’s:

sen in Kenia. Met de zware mountainbiketocht (gemiddeld 100 kilometer per dag) rond Mount Kenia zamelen ze geld in voor de stichting Verkaart Helpt Kenia.
Ze betalen de deelname zelf (1500 euro) en laten zich
sponsoren door vrienden, familieleden en bedrijven.
Verwachte opbrengst: tussen de 100.000 en 200.000
euro.
Erik Jan van Geijn, vennoot van
het Rotterdamse makelaarskantoor Baljon & Mora, is niet alleen
deelnemer; hij is ook een van
de organisatoren. En dus bestaat
een groot deel van de deelnemers
aan de sponsortocht uit andere
Rotterdamse ondernemers uit zijn
zakelijk netwerk.
De makelaar is lid van de sponsors/PR-commissie van Verkaart
Helpt Kenia, die scholen bouwt in
het Afrikaanse land om kinderen
(‘het vergeten goud’) een kans
en Kenia een toekomst te geven.
De organisatie is 15 jaar geleden
opgezet door Jan en Ans Verkaart,

een Haags ondernemersechtpaar
dat uit persoonlijke betrokkenheid
begon met de bouw van een lagere
school. Het Verkaart Development
Team (VDT) heeft inmiddels 72
lagere scholen gebouwd in het
district Kwale, gelegen tussen de
havenstad Mombasa en de grens
met Tanzania.
Maar er is veel meer gerealiseerd,
vertelt Van Geijn enthousiast. “Het
bleek dat je er niet bent met lagere
scholen. Daarom zijn ook vier
internaten en middelbare scholen voor weesmeisjes gebouwd,
twee technische scholen, medische hulpposten, gaan er goederen

Erik Jan van Geijn tijdens een van zijn bezoeken aan Kenia.

naar Kenia, helpen Nederlandse
leraren Keniase collega’s en helpen Nederlandse vrijwilligers met
allerlei projecten ter plaatse.”

Kilimanjaro
Baljon & Mora is gevestigd aan
de Straatweg en telt tien medewerkers. Het NVM-kantoor bestaat
bijna 40 jaar en bemiddelt hoofdzakelijk bij de aan- en verkoop
van woningen aan de bovenkant
van de markt. Erik Jan van Geijn
werkt 24 jaar bij het kantoor, werd
in 1989 als makelaar beëdigd en is
circa 15 jaar mede-eigenaar (met
compagnon Coen Baljon).
Hoe raakte Van Geijn betrokken bij Verkaart helpt Kenia? “Ik
wilde iets doen naast de makelaardij. Iets wat niets te maken had
met geld verdienen en sneller en
beter zijn dan anderen. Iets tastbaars. Uit de verschillende opties
hebben we met z’n allen voor
Verkaart gekozen.” Het opbouwende werk en de hulp aan kinderen gaven de doorslag. “Daar
komt bij dat nagenoeg al het geld

Vogelvrij
Baljon & Mora heeft een klas op
de ‘Kwale Secondary School’, een
van de vier middelbare scholen
voor weesmeisjes, geadopteerd.
Van de provisie van elke verkochte woning gaat een deel naar
de Verkaart-stichting. Maar dat is
lang niet genoeg. “Om één meisje
te sponsoren kost 360 euro per
jaar. We bieden er momenteel 1550
onderdak en scholing; dus reken

maar uit hoeveel geld nodig is.”
Vrouwen hebben een achtergestelde positie in Kenia; weesmeisjes
zijn helemaal vogelvrij. Ze worden wel opgevangen door familie,
die hen op 12-jarige leeftijd uithuwelijkt of verkoopt, waarna ze
meestal in de prostitutie terechtkomen. Een opleiding kunnen ze
sowieso vergeten. De internaten
bieden hen een uitkomst en een
toekomst. “Uit heel Kenia komen
de meisjes naar Kwale. Ze komen
van de hel in de hemel.” Op school
behoren de weesmeisjes tot de
best gemotiveerde leerlingen.
Het goede doel leeft enorm binnen Baljon & Mora. Twee keer
per jaar reist steeds een andere
collega naar Kenia. Om te helpen
en om te observeren of alles goed
gaat.
Aanmelden voor de sponsorfietstocht kan nog steeds. Kijk
voor meer informatie op www.
verkaarthelptkenia.nl. RTL volgt
de voorbereidingen en de monstertocht komend najaar in tien
afleveringen.

Evenementenagenda
31 mei
•	Media Business Event 2007
www.spiritofmedia.nl

24 tot en met 28 juni
•	Handelsmissie naar Turkije
www.internationalehandel.mkb.nl

5 tot en met 7 juni
•	Industrial Maintenance 2007
Ahoy Rotterdam
www.industrialmaintenance.nl

6 juni
•

Vrouw!
Café Engels
www.promiseonline.nl

7 juni
•

Veilig ondernemen 2007
Cruiseschip Jules Verne
www.rotterdam.kvk.nl

7 juni
• Ondernemerscafé
Zevenhuizen/		
Moerkapelle
Dorpshuis Swanla
www.okzm.nl

14 juni
•

Startersavond ‘s-Gravendeel
Partycentrum Concordia
www.rotterdam.kvk.nl

28 juni
•	Businessborrel Vereniging
Hellevoetse Ondernemers
’t Pomphuijs
www.vho.nl

28 juni
• Borrel en BBQ i-Portal
De Schone Lei
www.i-portal.nl

3 juli
•	Brainstormavond Jonge
Ondernemers Rechter
Maasoever
Deltahotel
www.rotterdam.kvk.nl

6 juli
•	RABC Golftournament
De Rottebergen
www.rabc.nl

12 juli
•

foto: VDT

20 tot en met 24 juni
•

Handelsmissie naar Keulen
www.wtcro.nl

WTC Club Petanque
www.wtcro.nl
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Ondernemer

In oktober gaan bijna 150 Nederlanders een week fiet-

naar de projecten in Kenia gaat.
Er is nauwelijks overhead. Er zijn
twee Keniaanse vrouwen in loondienst; verder wordt alles door
vrijwilligers gedaan. Elke euro
komt nagenoeg geheel ten goede
aan de kinderen.”
De makelaar is intussen al drie
keer naar Kenia geweest. Om mee
te doen aan sponsoracties – zoals
de beklimming van de Kilimanjaro
in 2005 en de Mombasa Marathon
in 2006 – en ter plekke te helpen. “Je krijgt een haat-liefdeverhouding met het land. Kenia is
prachtig, maar er is nog zo veel
te doen.”
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Erik Jan van Geijn.

Erik Jan van Geijn
44 jaar
makelaar en vennoot van Baljon & Mora
Rotterdam
getrouwd, 1 kind
reizen, golf, duursporten

