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VOORWOORD
In december 2017 bestaat de Stichting Verkaart Development Team (VDT) 25 jaar. Mijn
ouders Jan en Ans Verkaart hebben de Stichting in 1992 opgericht. In eerste instantie
hebben zij 70 lagere scholen en 10 medische posten in Kwale county in Kenia gebouwd.
Al snel werd duidelijk dat vooral weesmeisjes na het doorlopen van de lagere school geen
verdere toekomst hadden. Voor deze weesmeisjes zijn tussen 2002 en 2010 vier
middelbare scholen met internaat en twee technische scholen waarvan een met internaat
gebouwd. Ook is in die periode een internaat voor verstandelijk beperkten en een
gezinsvervangende opvang voor straatjongens in Mombasa gebouwd. De lagere scholen
en de medische posten zijn geleidelijk tot 2009 verzelfstandigd.
In 2010 heb ik de leiding over de Stichting van mijn ouders na 18 jaar overgenomen. De
Stichting heeft een enthousiast bestuur en een aantal vrijwilligers die geheel belangeloos
een hoop werk verrichten. Echter zonder de vaak jarenlange steun van privé en bedrijfs
sponsors kan het vele werk in Kenia niet worden gedaan.
Na 25 jaar is het goed om stil te staan bij hetgeen in al die jaren is bereikt, maar is het
vooral goed om stil te staan wat wij met de Stichting de komende vijf jaar willen bereiken
met onze projecten maar ook met de duurzame ontwikkeling ervan.
Ik wens een ieder veel leesplezier en sta uiteraard open voor reacties en suggesties.

Hans Verkaart
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1. Inleiding
In december 2017 bestaat de Stichting Verkaart Development team (VDT) 25 jaar. Op het gebied van
onderwijs en gezondheidszorg heeft de Stichting in de afgelopen 25 jaar veel betekend voor de regio
Kwale County (een gebied zo groot als West-Nederland) in Kenia. De 70 lagere scholen en 10 medische
posten die de Stichting heeft gebouwd zijn inmiddels aan de overheid en Nederlandse stichtingen
overgedragen.
Sinds 2010 wordt de aandacht vooral gericht op onderwijs en gezondheidszorg voor de zwakste groepen in
Kenia: Weesmeisjes, Verstandelijk beperkten, Straatjongens en Albino’s. Hiervoor ondersteunt de Stichting
de door haar gebouwde drie middelbare scholen met internaat, een door haar gebouwde technische school
met internaat, het door haar gebouwde internaat voor verstandelijk beperkten en het door haar gebouwde
gezinsvervangende opvang voor straatjongens. Albino’s krijgen medische verzorging en onderwijs op onze
scholen.
Het 25 jarig bestaan is een goed moment om achterom te kijken maar vooral ook een moment om vooruit
te kijken. In het onderhavige beleidsplan 2018 - 2022 wordt door het bestuur uiteengezet wat zij in 2022 bij
het 30 jarig bestaan wil bereiken. Het beleidsplan wordt vanaf 2018 voorzien van een jaarplan met
bijbehorend budget.
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2. Ontstaan Stichting Verkaart
In 1992 zijn Jan en Ans Verkaart gestart met de hulp aan een lagere school in Kwale County in Kenia. Een
provincie gelegen tussen de tweede stad Mombasa en de grens met Tanzania. Met een oppervlak van
8270 km2 ongeveer zo groot als West-Nederland met 650.000 inwoners. De inwoners leven van de
landbouw.
Begin jaren negentig waren er alleen lagere scholen in de grote dorpen. Met behulp van veel eigen
middelen, steun van veel bouw gerelateerde sponsors en grote aantallen privé sponsors zijn in 15 jaar 70
lagere scholen, 10 medische posten, 4 middelbare scholen met internaat voor weesmeisjes, 2 technische
scholen waarvan een met internaat voor weesmeisjes, een internaat voor verstandelijk beperkten en een
gezinsvervangende opvang voor straatjongens in Mombasa gerealiseerd. De scholen zijn verspreid over
geheel Kwale County.
Voor elke school is door de overheid een groot stuk grond beschikbaar gesteld waardoor het mogelijk was
rond elke school 7.500 bomen te planten en watertanks van 150.000 liter per school aan te leggen. Elke
school is gebouwd door mensen uit Kwale County.
Met de bouw van de scholen, de medische posten en de tehuizen ontstond er zeer veel werkgelegenheid
voor bouwvakkers, docenten en medisch personeel. Na 15 jaar bouwen kon elk kind in Kwale County naar
de lagere school in haar directe omgeving. De lagere scholen zijn geleidelijk tot 2010 overgedragen aan de
plaatselijke overheid en aan uit de Stichting Verkaart voortgekomen Nederlandse stichtingen.
Jan en Ans Verkaart hebben vele sponsors en middelbare scholen uit Nederland elk jaar meegenomen
naar de projecten in Kenia. Elke sponsor kon met eigen ogen zien wat er met het geld werd gedaan. Door
deze betrokkenheid van sponsors zijn veel andere Nederlandse stichtingen ontstaan.
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3. Huidige situatie Stichting Verkaart
Na 18 jaar heeft Hans Verkaart in 2010 het voorzitterschap van de Stichting van zijn ouders overgenomen.
Vanaf zijn dertigste was Hans al zeer betrokken bij het levenswerk van zijn ouders. Na het terugtreden van
zijn ouders is Jan Verkaart nog altijd ambassadeur van de Stichting.
De middelbare en technische scholen voor weesmeisjes waren inmiddels uitgebreid tot 2500 plaatsen.
Duidelijk werd dat weesmeisjes na de lagere school de meeste hulp nodig hadden. Zij behoren tot de
kansarmsten in Kenia. Familie ziet doorgaans vanwege armoede geen kans hen op te vangen, zij worden
jong uitgehuwelijkt, vaak misbruikt en altijd als ballast gezien. Naar de middelbare school gaan komt er niet
van en de armoe gaat verder van moeder op kind.
De Stichting zet zich daarom in om een goede middelbare schoolopleiding met opvang in een veilig
internaat aan weesmeisjes aan te bieden. Weesmeisjes kunnen zich door deze opleiding ontwikkelen van
kansarm naar een zelfstandige en zelfbewuste vrouw.
Voor gehandicapten is een leven opgesloten in huis of buiten aan een ketting de enige manier van leven.
Ook komen velen op jonge leeftijd met behulp van de ‘medicijnman’ te overlijden. De stichting ondersteunt
daarom nog altijd haar internaat voor kinderen/jongeren met een beperking.
In de tweede stad van Kenia Mombasa leven veel kinderen op straat. De gezinsvervangende opvang voor
straatjongens geeft ze eten, een slaapplaats en de mogelijkheid weer naar school te gaan.
Een bijzonder aandachtsgebied vormen de vele albino’s in de regio Kwale County en de gevluchte albino’s
uit het nabijgelegen Tanzania. Er wordt voorlichting gegeven over deze huidziekte aan de ouders en aan
de dorps bewoners. Je kan als ouders meerdere kinderen hebben waarvan er een albino is. In de regio
komt albinisme meer dan gemiddeld voor in Kenia. Door de sterke zon verbranden albino’s snel en
ontstaat er een grote kans op huidkanker. Vooral de ogen zijn zeer kwetsbaar en kunnen van binnen
verbranden. Naast de huid kunnen ook de lippen zeer sterk verbranden waardoor eten en praten vaak
onmogelijk wordt.
De Stichting geeft voorrang aan albino meisjes op haar middelbare scholen en schenkt veel aandacht aan
voorlichting en integratie met de andere meisjes. Voor albino jongens die niet de middelen hebben worden
de kosten van de middelbare school vergoed. Elke ouder kan voor haar albino kind beschermende kleding,
zonnebrand en een zonnebril bij de medische posten verkrijgen.
Nog altijd kunnen sponsors hun weesmeisje of een gesponsord project in maart of oktober bezoeken en
met eigen ogen zien waar het geld aan wordt besteed. Ook kunnen middelbare scholen uit Nederland elk
jaar een bezoek brengen aan de weesmeisjes internaten waarmee zij ervaren hoe gemotiveerd hun
leeftijdsgenoten zijn met de kans die zij hebben gekregen hun middelbare opleiding te volgen en daarmee
een kansrijke toekomst tegemoet te gaan. Een bezoek aan de projecten in Kenia is een ervaring die grote
indruk op je maakt en je voor altijd bij zal blijven.
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4. Vijf projecten
De Stichting ondersteunt na het verzelfstandigen van de basisscholen en de medische posten sinds 2010
nog vijf projecten:
- Middelbaar onderwijs met internaat voor weesmeisjes (Havo/VWO niveau)
- Technisch onderwijs met internaat voor weesmeisjes (VMBO niveau)
- Internaat voor jongeren met een beperking
- Gezinsvervangende opvang voor straatjongens
- Albino project
4.1 Middelbaar onderwijs met internaat voor weesmeisjes (Havo /VWO niveau)
Door de bouw in de begin jaren van de Stichting van 70 basis scholen voltooiden steeds meer
weesmeisjes de lagere school. Een vervolg opleiding was voor hen echter niet weggelegd. Veel kinderen
hebben vaak alleen een moeder en als die wegvalt door malaria, aids of andere ziekten moet het kind
opgevangen worden door familie. De jongens zijn nog wel welkom maar de meisjes worden gezien als
ballast. Na de lagere school moeten zij hun kost en inwoning terug verdienen wat vaak resulteert in een
slaven bestaan. Vaak worden zij het speeltje van de man en zijn op dertienjarige leeftijd vaak alweer
zwanger. De armoe wordt overgedragen van moeder op kind. Veel van deze meisjes komen terecht in de
prostitutie voor ‘toeristen’ ten noorden van Mombasa.
In 2002 is daarom gestart met een ambitieus bouwprogramma voor middelbare scholen voor weesmeisjes
met internaat verspreid over Kwale County. Na acht jaar waren er in 2010 vier middelbare scholen met een
capaciteit van 3000 leerlingen gereed. Een middelbare school dicht bij Mombasa is inmiddels
verzelfstandigd. De Stichting sponsort nog drie middelbare scholen met 2160 plaatsen:
- Franz Josef Mamba Secondary School
- Kingwede Secondary School
- Kwale Girls Secondary school
De drie middelbare meisjes scholen zijn verdeeld over Kwale County en zijn zo gebouwd dat het
groepsgevoel maximaal wordt bevorderd. Rond een centrale overdekte ruimte staan om en om vier
klaslokalen en vier slaapzalen met elk plaats voor 45 meisjes. Om de centrale open ruimte wonen en leren
180 meisjes. De centrale ruimte - de ‘shade’- wordt gebruikt als huiskamer en om huiswerk te maken. Voor
de vierjarige middelbare opleiding beschikt de school over vier van deze units voor elk leerjaar een met
een totale capaciteit van 720 meisjes. De drie scholen hebben plaats voor 2160 meisjes.
Alle drie de internaten beschikken over een centrale keuken met eetzaal, wasruimten, bibliotheek en slaapen werkruimten voor docenten en de schoolleiding. Het terrein van een middelbare school beslaat zo’n
twee hectare.
Aan het eind van de achtjarige lagere school wordt in Kenia ook een ‘Cito’ toets gehouden. Weesmeisjes
met ‘Cito’ toets op A, B of C niveau (Havo/VWO) kunnen bij de middelbare scholen worden aangemeld. Als
een meisje als wees dit niveau aan het eind van de lagere school heeft gehaald, betekent het dat zij zeer
gemotiveerd is ondanks de vaak slechte omstandigheden van de thuis situatie. De kans dat deze meisjes
de opleiding met succes voltooien is daarmee verzekerd. De weesmeisjes zijn 14/15 jaar als zij de
middelbare opleiding starten en komen op 18/19 jarige leeftijd als volwassen vrouw van school. In principe
staan de scholen open voor weesmeisjes uit heel Kenia. De meeste weesmeisjes komen uit de landelijke
dorpen omdat daar de financiën ontbreken om middelbaar onderwijs te gaan volgen in een van de grotere
steden. De beoordeling en definitieve toelating van de weesmeisjes op de scholen wordt geregeld door de
headteachers in overleg met de manager van onze partner organisatie in Kenia.

!8

De weesmeisjes verblijven ook tijdens de korte vakanties op het internaat. In november en december gaan
zij tijdens de grote vakantie naar hun familie. Voor enkele leerlingen is dat niet mogelijk, zij blijven bij de
matrons, de pleegmoeders voor de weesmeisjes. Elk weesmeisje beschikt over een slaapplaats in een
stapelbed. Het sanitair is buiten. Vergeleken met de thuissituatie ‘slapen op een mat op de grond’ is dit al
een luxe.
In het eerste schooljaar komen de weesmeisjes vaak met ondergewicht en soms ondervoed op het
internaat. Door de armoe in hun thuissituatie krijgen ze vaak maar een maaltijd per dag. Het internaat zorgt
voor drie maaltijden per dag waardoor de weesmeisjes gedurende het eerste schooljaar op gewicht komen.
Gedurende het schooljaar worden de weesmeisjes medisch verzorgd en krijgen tandarts- en oog controle.
Voor de weesmeisjes is het meestal een verademing om uit hun slechte thuissituatie te vertrekken. Ze
hebben echter wel behoefte aan een vertrouwenspersoon. Hiervoor heeft de Stichting per internaat 4
matrons in dienst. Zij fungeren als een ‘moeder’ voor de weesmeisjes.
De Stichting heeft op de drie middelbare scholen plaats voor 2160 leerlingen en staat open voor andere
sponsors om ook de kosten van de vierjarige opleiding van een weesmeisje te financieren.
Het doel van de Stichting is om de klassen in de komende jaren naar 40 kinderen te verlagen en daarmee
de capaciteit terug te brengen naar 2000 plaatsen. De Stichting wil 50 % ‘is 1000 weesmeisjes’ per jaar
financieren.

DOEL 2018 - 2022
- 40 weesmeisjes per klas in plaats van nu 45
- 1000 weesmeisjes per jaar hun vierjarige middelbare opleiding met internaat financieren

4.2 Technisch onderwijs met internaat voor weesmeisjes (VMBO niveau)
In 2008 is besloten ook een technische school te bouwen met een internaat voor weesmeisjes op VMBO
niveau met een capaciteit van 100 plaatsen:
-

Polytechnic secondary school te Kilulu

Deze technische school voor meisjes en jongens geeft naast een opleiding voor houtbewerken, naaister,
metselen ook een opleiding voor lasser, elektricien en ICT. Met name deze laatste vakken worden in Kenia
niet onderricht terwijl er een grote vraag is naar dit type vaklieden in Mombasa. De school wil ook een
opleiding voor loodgieter gaan geven. Er worden twee en driejarige opleidingen gegeven.
De internaatsfunctie voor de weesmeisjes is beperkt tot een slaapplaats en er is geen matron aanwezig.
Weesmeisjes komen uit Kwale County. Gemotiveerde weesmeisjes met D niveau worden door de
headteacher en in overleg met de manager van onze partner organisatie in Kenia beoordeelt en
toegelaten.
De Wilde Ganzen en Unicef onderkennen het grote belang van vakopleidingen. Ook de Stichting ervaart
dat deze weesmeisjes met een VMBO ‘cito’ toets op D niveau geen enkel toekomst perspectief hebben.
De Stichting wil dan ook 50 weesmeisjes per jaar op de technische school en internaat toelaten. Hiervoor
moet het internaat worden uitgebreid met meer slaapplaatsen, een centrale keuken en zal er voor de
begeleiding van de weesmeisjes een matron moeten worden aangetrokken.
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DOEL 2018 - 2022
-

uitbreiden internaat met slaapplaatsen voor 50 weesmeisjes met centrale keuken
aantrekken matron voor begeleiding weesmeisjes
50 weesmeisjes per jaar hun twee en/of driejarige opleiding financieren

4.3 Internaat voor jongeren met een verstandelijke beperking
In 2004 heeft de Stichting besloten een internaat te bouwen voor jongeren met een verstandelijke
beperking. Deze jongeren leven thuis vaak onder erbarmelijke omstandigheden als ze het al overleven.
Zodra ouders door krijgen dat hun kind verstandelijk anders is worden zij afgezonderd van het openbare
leven, voortdurend binnen gehouden en vaak vast gezet aan een ketting.
Het internaat zorgt voor een slaapplaats, professionele begeleiding, medische en dagelijkse verzorging en
drie maaltijden per dag. Er is plaats voor 150 kinderen/jongeren. Plaatsing voor jongens en meisjes
gebeurt meestal vanaf een jaar of acht en ze komen uit Kwale County. Er worden ook kinderen/jongeren
toegelaten met een verstandelijk en lichamelijke beperking.
De begeleiders geven ook een vorm van scholing en vakonderwijs gericht op zelfredzaamheid. In 2016 is
in een apart hiervoor gebouwd gebouw een begeleid wonen project voor 16 verstandelijk beperkten
gestart. Na twee jaar begeleid wonen keren zij terug naar hun woonplaats en maken plaats voor nieuwe
bewoners. Gemiddeld zijn ze dan 10 jaar in het internaat.
Een deel van de jongeren kan niet zelfstandig functioneren en zullen in het tehuis moeten blijven. Door
zoveel mogelijk een mix aan te houden van jongeren die vertrekken via het begeleid wonen project en
blijvers wordt de totale vergrijzing tegen gegaan en blijft er plaats voor nieuwe kinderen.
Jaarlijks worden de ouders van de kinderen/jongeren uitgenodigd in het internaat. Op deze wijze houden
ze feeling met hun kind, zien zij de vorderingen op het gebied van zelfredzaamheid en hebben zij contact
met andere ouders.
De Stichting is er in geslaagd een deel van de exploitatiekosten door de overheid te laten bekostigen. Het
is echter onvoldoende voor een minimaal menswaardig bestaan, gericht onderwijs en het begeleid wonen
project. De Stichting blijft het tehuis aanvullend ondersteunen.
In de eetzaal is onvoldoende ruimte om alle 150 jongeren gelijktijdig te laten eten. De eetzaal zal in de
komende jaren worden uitgebreid.
DOEL 2018 - 2022
- 150 verstandelijk beperkten een tehuis bieden
- 16 verstandelijk beperkten in begeleid wonen project
- uitbreiding eetzaal
4.4 Gezinsvervangende opvang voor straatjongens
In Mombasa leven veel jongens op straat. Het gaat ook om Albino’s die door de ouders op straat zijn gezet.
Voor deze straatjongens hebben wij in 1998 een kleinschalig opvang ‘New Light’ met 40 plaatsen gebouwd.
Een gemotiveerd echtpaar runt de gezinsvervangende opvang. Door intensieve begeleiding van het
echtpaar vinden de kinderen rust, onderdak en drie maaltijden per dag. Na acclimatisatie en soms ook
afkicken gaan de kinderen weer naar de lagere school en vervolgens naar de middelbare school.
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De gemiddelde verblijfsduur in de gezinsvervangende opvang is tien jaar. Ze komen rond de acht jaar en
verlaten de opvang als ze achttien zijn. Albino straatjongens krijgen voorrang bij plaatsing in het tehuis. In
de ‘tehuizen’ van de overheid in Mombasa worden honderden straatkinderen onder slechte
omstandigheden opgevangen. De Stichting ondersteunt de gezinsvervangende opvang vanaf de oprichting
en vindt het belangrijk deze steun voort te zetten.
DOEL 2018 - 2022
- 40 straatjongens een gezinsvervangende opvang bieden
- 10 plaatsen beschikbaar voor albino straatjongens

4.5 Albino project
In Kwale County komt Albinisme meer dan gemiddeld voor. Een op de 2500 kinderen wordt als Albino
geboren. Vlak over de grens in Tanzania komt Albinisme in dezelfde mate voor maar daar wordt Albinisme
gezien als een straf van god en gebruiken ‘medicijnmannen’ lichaamsdelen van de Albino’s voor medicinale
drankjes. Veel ouders met een Albino kind vluchten daarom naar Kwale County net over de grens of sturen
hun Albino kind alleen de grens over. Hetgeen het aantal Albino’s in Kwale County fors doet toenemen.
Albino (wees)meisjes worden door de Stichting met voorrang toegelaten op de middelbare en technische
scholen. Op de door de Stichting eerder gerealiseerde medische posten krijgen de Albino’s medische
verzorging. Voor Albino (wees)jongens wordt na de lagere school de mogelijkheid geboden middelbaar of
technisch onderwijs te volgen. Het deel wat de ouders niet zelf kunnen betalen wordt door de Stichting
vergoed.
Momenteel zitten op alle middelbare scholen Albino (wees)meisjes en wordt voor een aantal Albino
(wees)jongens de middelbare schoolopleiding vergoed. De integratie van Albino meisjes op onze
middelbare scholen is geen enkel probleem door goede voorlichting in het eerste jaar. Albino’s kunnen bij
de medische posten petten, zonnebrandolie en zonnebrillen gratis afhalen. In het Eycenter worden voor
Albino’s speciaal op sterkte gemaakte brillen verstrekt.
De Stichting heeft een Albino meisje opgeleid tot docent. Zelfs voor Kenia is dat nog een uitzondering. Zij
bezoekt namens onze Stichting onze middelbare scholen en geeft voorlichting op regionale bijeenkomsten
in Kwale County over Albinisme met als slogan: ‘het gaat slechts om een huidziekte’.
DOEL 2018 -2022
_ Albino kinderen/jongeren ondersteunen bij onderwijs en medische verzorging
_ Volwassen Albino’s voorlichting laten geven
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5. Duurzame ontwikkeling
De verschillende internaten hebben hoge vaste exploitatielasten. Drinkwater, elektra en brandstof om te
koken leveren hoge vaste kosten voor de exploitatie. Ook de bedrijfszekerheid van de waterleiding en de
elektra laat te wensen over. Voor de drie maaltijden per dag worden grote hoeveelheden meel voor het
brood en maismeel en bonen voor het middag en avond maal gekocht. De grasdaken van de gebouwen
moeten elke twee jaar worden vernieuwd. De gemeenschappelijke ruimten van de weesmeisjes en de
verstandelijk beperkten de zogenaamde ‘shades’ zijn door termieten ingestort of in slechte staat.
In 2016 is de Stichting een vijfjarig traject gestart om de middelbare scholen, het internaat en de
gezinsvervangende opvang te verduurzamen en tevens de exploitatie lasten blijvend te verlagen.
5.1 Schoon drinkwater
Het drinkwater wordt in Kwale County aangevoerd via de pijpleiding van Mount Kilimanjaro in Tanzania
naar Mombasa. Drinkwater wordt dus afgenomen uit Tanzania tegen hoge kosten. Inmiddels zo’n honderd
jaar geleden hebben de Engelsen deze waterleiding aangelegd door het Tsavo National Park. Door de
grote droogte van de laatste jaren graven olifanten de waterleiding op en steken met hun slagtanden door
de oude leiding. Gevolg is dat naast de hoge m3 prijs de waterleiding soms dagen niet functioneert. De
middelbare scholen en het internaat voor verstandelijk beperkten moeten dan drinkwater met tankwagens
tegen hoge kosten aanvoeren.
Bij elk complex wordt de komende jaren gestart met de aanleg van een water bassin voor twee en een half
miljoen liter water. Het regenseizoen in april levert zoveel water van de verschillende daken en via aan te
leggen goten op het terrein dat het bassin in enkele weken is gevuld. Alle gebouwen worden voorzien van
golfplaten daken en goten die het regenwater brengen naar grote opslag tanks. Het regenwater wat op het
terrein valt wordt via betonnen geulen getransporteerd naar het water bassin. Via verschillende filters en
ultrasoon geluid tegen de algen loopt het water uiteindelijk in de grote tanks met opnieuw filters. Het
regenwater van de daken komt rechtstreeks in de grote tanks. Aan het eind van de zuivering na de grote
tanks komt er schoon drinkwater uit het tappunt. Het water wordt via nieuwe leidingen getransporteerd
naar de (nieuwe) douches, wastafels en tappunten voor drinkwater.
Een van de grootste uitdagingen is het filteren van de fijne rode aarde uit het opgevangen regenwater op
het terrein. De fractie is zo fijn dat meerdere zware filters nodig zijn. Eerdere kleinere proeven hebben
aangetoond dat de filters dit aankunnen.
Al het benodigde materiaal voor het water project wordt zoveel mogelijk in de regio gekocht en door
Keniase werknemers uitgevoerd. De hoogwaardige zeilen voor het water bassin en de materialen voor de
grote watertanks komen uit Nederland.
De Stichting gaat in de komende jaren bij alle middelbare scholen en het internaat voor verstandelijk
beperkten water bassins aanleggen. Over vijf jaar zal elke middelbare school zelf schoon drinkwater
produceren. Rond de scholen met een oppervlakte van twee hectare is voldoende ruimte voor het water
bassin en de grote water tanks. Voor de financiering zal gewerkt worden met project subsidies.
DOEL 2018 - 2022
-

Elk jaar bij een van de complexen een water bassin voor schoon drinkwater realiseren
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5.2 PV panelen
In Kenia worden de elektriciteitscentrales gestookt op geïmporteerde steenkool. In het algemeen is de
stroomvoorziening duur, gebrekkig, valt vaak uit en is zeer milieu vervuilend. Het elektriciteitsnetwerk is
inmiddels ook zo’n honderd jaar oud.
In 2017/2018 worden alle gebouwen geïnventariseerd op de hoeveelheid aanwezige TL buizen en
gloeilampen. De TL buizen en gloeilampen worden vanaf 2018 per complex vervangen door led lampen.
Alle TL armaturen zullen dan verwijderd worden. Jongeren van onze technische school zullen bij dit project
worden ingeschakeld om praktijk ervaring op te doen.
Elke middelbare school beschikt over een groot terrein van twee hectare. Naast het water bassin is er nog
voldoende plaats voor een PV panelen veld. De PV panelen kunnen niet op de daken omdat de gebouwen
in cirkel vorm staan en de constructie van de daken er niet voor geschikt is.
Een PV opstelling op een veld geeft de mogelijkheid voor maximale zon instraling. De onder constructie
onder de panelen vergt geen bijzondere oplossing en is relatief simpel. Daarnaast is schoonmaken van de
panelen en onderhoud eenvoudig mogelijk. Op basis van een Kwh uur berekening na plaatsing van de led
lampen kan de benodigde hoeveelheid PV panelen worden berekend. De opgewekte energie wordt nadat
het donker wordt benut. Voor de opgewekte electra zijn dan ook accu’s nodig om de energie op te slaan.
De Nederlandse overheid ondersteunt de plaatsing van PV panelen op de kassen van Nederlandse
rozentelers in de omgeving van Nairobi. Mogelijk kan met de organisatie in Nederland en met rozentelers
in Kenia kennis en ervaring worden gedeeld.
De gemeenschappelijke ruimten op de complexen de ‘shades’ zijn ingestort (Kwale) of in slechte staat. (Zie
ook paragraaf 5.6) Mogelijk kunnen de PV panelen op de daken van de nieuw te bouwen ‘shades’ worden
aangebracht.
De Stichting wil onderzoek doen of elektrisch koken mogelijk is middels PV panelen. Het koken gebeurt
uitsluitend overdag. Overtollige electra zou op termijn kunnen worden verkocht in de aan de complexen
grenzende dorpen.
Voor de financiering wordt gewerkt met project subsidies.
DOEL 2018 - 2022
- TL buizen en gloeilampen vervangen door led lampen
- PV panelen veld bij elk complex of plaatsen op het dak van de ‘shades’
- Onderzoek naar elektrisch koken
5.3 Brandstof om te koken
Op de middelbare scholen worden twee maaltijden per dag bestaande uit bonen met maispap gekookt in
zeer grote ketels op hout en/of houtskool. Dit is niet duurzaam, milieu vervuilend en ook nog eens zeer
kostbaar. De Stichting wil niet dat de inmiddels volwassen bomen rond de scholen hiervoor worden
gebruikt. Brandhout en houtskool wordt ten noorden van Mombasa gekocht en aangevoerd per
vrachtwagen via de veerboot naar de middelbare scholen en het internaat. Naast de aanschaf komen er
nog hoge vervoerskosten bij.
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De Stichting gaat twee mogelijkheden onderzoeken: elektrisch koken of koken op biogas. Voor elektrisch
koken moet worden nagegaan of de huidige kookketels geschikt te maken zijn om elektrisch te koken of
dat gehele nieuw ketels nodig zijn. Een andere mogelijkheid is koken op biogas. Hiervoor moeten alle
toiletten worden aangesloten op de biogas installatie en gasleidingen worden aangelegd naar de ketels.
Een tussen vorm kan zijn het drogen van de fecaliën tot ‘koeken’ en deze vervolgens als brandstof te
gebruiken. Voor de financiering zal gewerkt worden met project subsidies.
DOEL 2018 - 2022
-

Onderzoek naar elektrisch koken of koken op biogas
Keukens ombouwen voor koken op elektra of biogas

5.4 Maaltijden
Twee van de middelbare scholen hebben een eigen broodoven. Het inkopen van meel en zelf brood
bakken vermindert de exploitatie lasten. Ook kan brood verkocht worden aan het dorp.
De Stichting wil alle middelbare scholen en het internaat voor verstandelijk beperkten voorzien van
broodovens en deze aansluiten op de PV panelen of het biogas. Voor de financiering zal gewerkt worden
met project subsidies.
Door de grote waterbassins wordt het mogelijk zelf bij de middelbare scholen en het internaat tarwe, mais,
tomaten en bonen te verbouwen. Bij elk complex wordt na de realisatie van het water bassin een
agricultuur project gestart. Extra mais en bonen kunnen worden verkocht in het dorp. Op kleine schaal
wordt hier al mee geëxperimenteerd.
DOEL 2018 - 2022
- Een broodoven voor elk complex
- Na realisatie water bassin starten met agricultuur project.
5.5 Golfplaten in plaats van grasdaken
De daken van de gebouwen zijn voorzien van gras in plaats van golfplaten. Nadeel van het gras is dat het
na maximaal twee jaar is verteerd door de overvloedige regen en zon. Dit betekent dat alle daken na twee
jaar moeten worden vervangen. Gezien de hoge kosten worden alle gras daken de komende vijf jaar
vervangen door golfplaten.
Voor het schoon drinkwater project zijn golfplaten daken te voorzien van dakgoten en hemel water
afvoeren die het regen water rechtstreeks naar de tanks kunnen afvoeren.
DOEL 2018 - 2022
- Gras daken vervangen door golfplaten
5.6 Gemeenschappelijke ruimten de ‘shades’
Alle drie de middelbare scholen beschikken per leerjaar over een gemeenschappelijke ruimte de
zogenaamde ‘shade’. In totaal staan er twaalf van deze ‘shades’. In de slaapzalen beschikken de
weesmeisjes alleen over een slaapplek in een stapelbed. Buiten de schooltijden bieden de ‘shades’ - een
grote open ruimte onder een dak - bescherming tegen de zon en regen. Het is de plek voor ontmoeting van
de weesmeisjes, de plek om huiswerk te maken, televisie te kijken of verjaardagen te vieren.
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Door het gebruik van grasdaken op een houten constructie zijn door de termieten plaag de ‘shades’ op de
middelbare school in Kwale inmiddels ingestort en verwijderd. Op de overige middelbare scholen zijn de
‘shades’ in slechte staat en lekken bij de veelvuldige regen.
In de komende jaren zullen alle ‘shades’ worden vernieuwt. De constructie zal bestaan uit beton of stalen
kolommen waardoor de termieten geen kans meer krijgen en worden afgedekt door een puntdak met
golfplaten op een houten constructie.
Het internaat voor verstandelijk beperkten beschikt ook over een ‘shade’ in zeer slechte staat die zal
worden vernieuwd.
Nader onderzoek moet uitwijzen of de nieuwe ‘shade’ te combineren is met de plaatsing van PV panelen.
Het dan platte of licht hellende dak van golfplaten van de ‘shade’ zal voldoende draagkracht voor de PV
panelen en het vele regenwater moeten hebben. Bijkomend voordeel is dat het regenwater via de goten
direct kan worden opgevangen en afgevoerd naar de water tanks.
DOEL 2018 - 2022
- Vernieuwen van de gemeenschappelijke ruimten de ‘shades’
- Onderzoeken of de PV panelen op de ‘shades’ kunnen
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6. Fondsen werving
Na de realisatie van de middelbare scholen werd het mogelijk om als particulier je eigen weesmeisje
gedurende haar vierjarige opleiding te sponsoren en in Kenia te bezoeken. Ook sponsoren vele bedrijven
een of meerdere weesmeisjes of specifieke projecten. Er wordt samenwerking gezocht met foundations
van groter bedrijven. Het Segbroek college sponsort meerdere weesmeisjes en bezoekt jaarlijks met 30
leerlingen de projecten.
Voor de duurzaamheidsprojecten is samenwerking gezocht met de Wilde Ganzen. In de komende jaren
wordt ook samenwerking gezocht met landelijke goede doelen vooral voor specifieke projecten.
Elk jaar organiseert de Stichting een aantal Events: Bike Challenge in Kenia, beklimming van de
Kilimanjaro in Tanzania, een golftoernooi in Nederland, een jaarlijkse feestavond voor sponsors en een
keer in de twee jaar een gala avond.
Tenslotte wil de Stichting gaan samenwerken met vrouwen netwerken.
6.1 Particuliere sponsors
Particulieren kunnen voor een bedrag van € 575,- (prijspeil 2018) een weesmeisje een geheel jaar naar de
middelbare school met internaat laten gaan. Alle kosten voor tien maanden per jaar onderwijs, slapen en
eten zijn hiermee gedekt.
Elke particuliere sponsor wordt gekoppeld aan een eerste jaars weesmeisje. Voor de sponsor ontstaat
hiermee de mogelijkheid om de gehele middelbare school periode het weesmeisje te volgen. In maart
ontvangt de sponsor een persoonlijke brief en informatie over haar overgangsrapport. Het schooljaar loopt
van januari tot en met oktober. In maart en oktober kan een sponsor persoonlijk zijn of haar weesmeisje
bezoeken. De Stichting zorgt voor vervoer naar de diverse scholen en regelt via de partner organisatie dat
het bezoek wordt gemeld bij de directie van de school. In het weekend bestaat de mogelijkheid om met je
weesmeisje er een dagje op uit te gaan en wat leuks met ze te doen. Vooral in oktober wanneer de
Stichting ook andere activiteiten heeft wordt door een groot aantal sponsors van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt.
Door de ANBI toelating is het mogelijk het volledige bedrag van de sponsoring jaarlijks van de belasting af
te trekken. Voorwaarde is wel dat je voor vijf jaar de sponsoring aangaat. Het is daarom aantrekkelijk twee
weesmeisjes te sponsoren waarbij een vrijwel volledig wordt betaald door de belasting. De termijn van vijf
jaar geeft de Stichting de mogelijkheid om in het vijfde jaar na het examen van het weesmeisje opnieuw
een eerste jaars weesmeisje toe te wijzen.
Een groot aantal particuliere sponsors is al sponsor vanaf de start van de middelbare scholen. De meeste
sponsors komen uit Haaglanden en Rijnmond. De Stichting wil het aantal particuliere sponsors middels
gerichte acties voor het 25 jarig bestaan verhogen naar 250 waarmee elk jaar €150.000 budget is
afgedekt. Middels een actie via TV/Radio West en de huis aan huis bladen willen we dit bereiken. Ook
worden de ouders van meisjes van het Segbroek College en oud leerlingen die mee geweest zijn naar
Kenia benaderd om een weesmeisje te sponsoren.
DOEL 2018 - 2022
-

250 particuliere sponsors van een weesmeisje
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6.2 Bedrijfssponsors
De Stichting heeft sinds haar oprichting vooral sponsors uit de aannemers en installatie wereld. Dit had ook
te maken met het grote aantal bouwprojecten in de eerste tien jaar. Door de crisis in de bouw zijn vele
bedrijven failliet gegaan waaronder ook veel gewaardeerde sponsors. Vele grote Haagse woning
corporaties waren jaren sponsor van de Stichting maar door herorientatie van hun beleid zijn zij gestopt
met sponsoring. Op het dieptepunt van de crisis in 2013 resulteerde dit in een forse structurele verlaging
van het sponsor budget.
In de afgelopen jaren is dan ook gezocht naar bedrijfssponsors buiten de aannemerij. Daarnaast worden
sponsors die door de crisis zijn afgehaakt opnieuw benaderd. Onze ambassadeur en oprichter Jan
Verkaart speelt hierbij een belangrijke rol. De Stichting streeft naar 50 bedrijven met een bijdrage van
gemiddeld €5000 waarmee een budget van €250.000 is afgedekt.
DOEL 2018 - 2022
- 50 bedrijfs sponsors
6.3 Foundations grote bedrijven
Grotere bedrijven hebben hun middelen voor goede doelen ondergebracht in een aparte foundation met
een eigen bestuur. Meestal wordt er op projectbasis eenmalig gesponsord. De duurzaamheidsprojecten en
de uitbreiding van de technische scholen lenen zich voor een aanvraag bij de foundations.
DOEL 2018 - 2022
- Twee project aanvragen per jaar bij bedrijfs foundations
6.4 Middelbare scholen
Voor middelbare scholen biedt een partnership met een van onze scholen in Kenia een goede mogelijkheid
voor een uitwisselingsprogramma. In het eerste jaar krijgen de leerlingen via de Stichting informatie over
de projecten: uitleg hoe het komt dat er zoveel weesmeisjes zijn, hoe omgegaan wordt met verstandelijk
beperkten, de straatjongens en wat Albinisme inhoudt. De eerstejaars leerlingen sponsoren per klas een
weesmeisje en zorgen zelf voor de middelen. In het derde jaar kunnen zij op basis van een motivatiebrief
met een groep van 30 leerlingen een werkbezoek brengen aan de projecten in Kenia. De leerlingen worden
een aantal dagen rond het weekend gekoppeld aan een weesmeisje om ervaringen uit te wisselen. Voor de
eerstejaars weesmeisjes verzorgen de leerlingen een sportdag en danswedstrijd op het strand van Diani
Beach. De leerlingen die in het derde jaar zijn meegeweest naar Kenia zijn weer de ambassadeur voor de
eerste jaars leerlingen.
Voor de leerlingen die naar Kenia zijn geweest is dit een onvergetelijke ervaring. Voor de Stichting ontstaat
grotere naamsbekendheid via de leerlingen en de ouders.
Het Segbroek College uit Den Haag gaat vanaf de start van de middelbare scholen elk jaar met een groep
leerlingen naar Kenia. Inmiddels hebben zo’n 300 leerlingen en docenten onze scholen in Kenia bezocht.
De Stichting wil het aantal scholen dat samenwerkt met onze scholen in Kenia uitbreiden. Ook voor onze
technische scholen is een partnership met een VMBO school mogelijk.
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DOEL 2018 - 2022
-

Drie partnerships met middelbare scholen
Een partnerships met een VMBO school

6.5 Wilde Ganzen
De Wilde Ganzen is voor de Stichting een belangrijke partner. Onze projecten en de verduurzaming ervan
passen goed bij de concrete projecten die de Wilde Ganzen steunen: onderwijs aan tieners, vakopleiding
jongeren, opvang voor mensen met een beperking en schoon drinkwater.
In Kenia is de Wilde Ganzen een adviestraject gestart waarbij de focus ligt op het versterken van de locale
partner organisatie gericht op:
- investeringen die de exploitatie lasten verlagen
- organisatie versterking in Kenia
- vergroting van het vermogen van lokale partner organisaties meer financiële steun te vergaren van
particulieren en de overheid in Kenia.
Het voorgaande sluit goed aan op de doelen van de Stichting voor de komende jaren. De Stichting gaat
dan ook in gesprek met de Wilde Ganzen om in aanmerking te komen voor het adviestraject.
DOEL 2018 - 2022
- onderdeel worden van het advies traject versterking lokale partner organisatie van de Wilde Ganzen
6.6 Landelijke goede doelen
Tot op heden heeft de Stichting geen rechtstreekse toegang tot de landelijk goede doelen als
Postcodeloterij, Bankgiro loterij en Unicef Nederland. Om hiervoor in aanmerking te komen is het CBF
keurmerk van erkend goed doel noodzakelijk. De Stichting heeft het certificaat recent aangevraagd.
Op de Kennisbank Filantropie worden alle relevante documenten van de Stichting gepubliceerd.
Na de certificering wordt een aanvraag bij een van de landelijk goede doelen ingediend.
DOEL 2018 - 2022
- een landelijk goed doel als vaste sponsor
6.7 Events
De Stichting organiseert elk jaar een aantal Events. Een van de belangrijkste Events is de Bike Challenge
in Kenia. Jaarlijks fietsen circa 60 deelnemers op hun mountainbike off road 500 kilometer door Kenia en
eindigen hun fietstocht op een van de middelbare scholen. Voor de deelnemers een uitdagende fietstocht
in een nog onontwikkeld land met wild kamperen in de vrije natuur en tenslotte een kennismaking met de
projecten van de Stichting.
Om de paar jaar wordt ook een beklimming van de Kilimanjaro of Mount Kenia georganiseerd.
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In Nederland wordt jaarlijks in november een avond ‘Swingen voor de weesmeisjes in Kenia’
georganiseerd. Hiervoor worden alle particuliere en bedrijfssponsors uitgenodigd en gevraagd ook
vrienden en bekenden mee te nemen. Voor Hans Verkaart het gezicht van de Stichting de mogelijkheid
sponsors persoonlijk te ontmoeten en te bedanken. In een aparte ruimte wordt de laatste stand van de
projecten in Kenia gepresenteerd. Voor degene die niet naar Kenia kan de gelegenheid om via
presentaties en films te zien wat er in Kenia gebeurd met het sponsorgeld.
In september wordt elk jaar in Nederland een golftoernooi georganiseerd.
Een keer in de twee jaar wordt een gala avond georganiseerd in een gerenommeerde lokatie met diner
dansant en een veiling.
De opbrengst van de Events is moeilijk te voorspellen maar wordt ingezet op €100.000 euro.
DOEL 2018 - 2022
-

organiseren van Events

6.8 Vrouwen netwerken
De Stichting houdt zich vooral bezig met de ontplooiing van weesmeisjes door sponsoring van haar studie
op de middelbare scholen. Hiermee krijgen deze weesmeisjes de kans zich te ontwikkelen van kansarm
naar een zelfstandige en zelfbewuste vrouw. Topvrouwen in Nederland herkennen zich in de doelstelling
van de Stichting.
Onze weesmeisjes hebben enorme behoefte aan begeleiding in het ontdekken van wegen naar succes. Ze
missen inzicht in carrière kansen. Nederlandse vrouwen met management functies kunnen uitstekend
lezingen verzorgen aan onze weesmeisjes over hun eigen route naar succes. Tevens kunnen deze
Nederlandse vrouwen in een totaal andere wereld en omstandigheden coachingservaring opdoen. De
Stichting bereidt in Nederland topvrouwen voor op wat hun te wachten staat en regelen in Kenia het verblijf
en transport naar de middelbare scholen. Met de directie van de middelbare scholen worden de lezingen/
workshops in het lesprogramma ingepland. Na terugkeer in Nederland evalueert de Stichting de ervaringen
met de Topvrouwen.
Inmiddels wordt contact gezocht met organisaties van Topvrouwen om deel te nemen aan het coachings
traject van onze weesmeisjes.
DOEL 2018 - 2022
- Coaching van Topvrouwen aan weesmeisjes op onze scholen.
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7. Financiën
7.1 Benodigd budget
De Stichting heeft voor de vijf projecten een budget nodig van €500.000. Voor de duurzaamheidsprojecten
(hoofdstuk 5) worden aparte fondsen (bijvoorbeeld Wilde Ganzen) benaderd.
Het benodigde budget is als volgt opgebouwd:
- Particuliere sponsors
- Bedrijfs sponsors
- Events
Totaal

€ 150.000
€ 250.000
€ 100.000
€ 500.000

Het budget wordt als volgt over de projecten verdeeld:
-

middelbare scholen
technische school
verstandelijk beperkten
straat jongens
albino’s
organisatie
Totaal

€ 400.000
€ 40.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 25.000
€ 500.000

7.2 Huidig budget
De Stichting werkt momenteel met een budget van €300.000,-. Het aantal sponsors neemt na de crisis
echter weer gestaag toe en middels dit beleidsplan is de doelstelling om binnen enkele jaren weer op het
oude niveau van € 500.000,- te komen.
Voor de weesmeisjes wordt voor vier jaar een verplichting aangegaan. Door tussentijds faillissement van
enkele grote sponsors is er enkele jaren en met name in 2013 een noodzakelijk beroep gedaan op de
reserves van de Stichting.
Middels de duurzaamheidsprojecten worden de exploitatie lasten van de complexen verlaagd. Met gelijk
budget kunnen dan meer weesmeisjes naar de middelbare school.
In 2016 en 2017 zijn om budgettaire redenen minder weesmeisjes in het eerste jaar toegelaten. Eind 2017
verlaten veel weesmeisjes die op het hoogtepunt van de crisis eind 2013 zijn toegelaten het vierde jaar na
het examen in oktober. Dit betekent voor 2018 weer meer ruimte voor eerste jaars leerlingen.
7.3 Begroting
Jaarlijks wordt in oktober bepaald hoeveel tweede tot en met vierde jaars leerlingen gesponsord zijn, wat
voor de overige projecten financieel nodig is en wat de vaste organisatie kosten zijn. Deze uitgaven worden
afgezet tegen de vaste sponsor bijdragen van particulieren en bedrijven en een inschatting gemaakt van de
opbrengst van de Events. Op basis van het saldo wordt vervolgens bepaald hoeveel eerste jaars
weesmeisjes kunnen worden toegelaten.
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Gedurende het jaar kunnen mee en tegenvallers ontstaan: weesmeisjes kunnen meer of minder dan
gemiddeld medische kosten hebben, tarieven (elektra, water, salarissen, eten) kunnen van de ene op de
andere dag in Kenia fors omhoog gaan en er kunnen meer albino’s zich aanmelden voor ondersteuning.
Gedurende het jaar komen er echter ook nieuwe donaties van sponsors binnen.
7.4 Keniase Shilling
De betalingen vinden in Kenia plaats middels de valuta van het land. Als gevolg van de sterk wisselende
dollarkoers en de engelse pond fluctueert de Keniase Shilling zo’n 10 procent. De koers fluctueert tussen
105 en 115 voor een euro, waarbij de Stichting een gemiddelde van 110 hanteert. Bij betalingen wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de meest gunstige koers. Een lagere koers is echter niet altijd te
voorkomen omdat in Kenia niets op krediet kan.
7.5 Jaarverslag en jaarrekening
De jaarrekening wordt sinds 2010 opgesteld door een externe accountant. en gepubliceerd op de website.
Het jaarverslag bij de jaarrekening is beknopt. Met ingang van 2016 wordt de jaarrekening voorzien van
een jaarverslag conform de eisen van het CBF.
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8. Organisatie Nederland
De Stichting heeft een directeur in Nederland in de persoon van Moira van Veen. In Nederland is zij de
contact persoon voor de Stichting, het aanspreekpunt voor de manager in Kenia, bereidt de evenementen
in Nederland voor, de Bike Challenge in Kenia of de beklimming van de Kilimanjaro in Tanzania en boekt
de reizen en hotelovernachtingen voor alle bezoekers van onze projecten in Kenia.
Zij verzorgt de administratie en het betalingsverkeer in Nederland, controleert betalingen in Kenia en is
tevens gemandateerd om de betalingen vanuit Nederland naar het kantoor in Kenia te verrichten. De
directeur is als adviseur aanwezig bij de bestuursvergaderingen en brengt voorstellen ter besluitvorming in.
Voor het werk aan de evenementen en het voorbereiden van alle reisactiviteiten naar en in Kenia ontvangt
de directeur voor drie dagen per week een salaris. De kosten worden belast op de diverse evenementen
en betaald uit kortingen die de Stichting bedingt als grote speler bij alle reisactiviteiten. De overige twee
dagen werkt zij onbezoldigd.
Directeur Nederland
Moira van Veen
Berglustlaan 71
3054 BD Rotterdam
WWW.VDT.NL info@vdt.nl

+31(0)6 11 42 78 19

Het bestuur bestaat uit vrijwiligers die onbezoldigd hun taken verrichten. Elk bestuurslid heeft naast de
bestuurstaak de verantwoordelijkheid voor een deel van de projecten, een deel van de verduurzaming en
een deel van de fondsen werving. Het bestuur heeft in het najaar van 2017 de volgende samenstelling en
functie verdeling:
Hans Verkaart Voorzitter
Gezicht van de Stichting, Duurzaamheidsprojecten, Bedrijfssponsors, Goede doelen, Events
Trudy van Aken Secretaris
Gezinsvervangende opvang voor straatjongens, Albino project
Ben Vos Penningmeester
Communicatie en beleid, Weesmeisjes internaten, Polytechnische school
Irene Henebiens
Internaat voor jongeren met verstandelijke beperking, Stagiaires in Kenia, Educatie basisscholen in
Nederland, Agricultuur project
Will van der Knaap
Particuliere sponsors, Educatie middelbare scholen in Nederland, Website, Nieuwsbrief
Het bestuur wordt ondersteunt door een aantal enthousiaste onbezoldigde vrijwilligers die de website
bijhouden en de nieuwsbrief opmaken en mailen, ondersteunen bij campagnes voor fondsen wervingen of
sponsors aandragen, ondersteunen bij de Events als de Bike Challenge en het golftoernooi, artikelen
schrijven voor tijdschriften en kranten en contacten hebben met de media. Zonder deze vrijwilligers zou
het bestuur voor hoge externe kosten staan en veel minder nieuwe sponsors kunnen aantrekken.
De oprichter van de Stichting Jan Verkaart is ambassadeur voor de Stichting.
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9. Organisatie Kenia
In Kenia heeft de Stichting vanaf de oprichting een partner organisatie opgericht. Hiervoor heeft de
Stichting een stuk grond gekocht en een kantoor en loods gebouwd. Eind 2017 wordt beslist of de loods in
de huidige omstandigheden nog noodzakelijk is of moet worden afgestoten.
De organisatie in Kenia wordt geleid door onze manager Serah Mukami die vast in dienst is. Het salaris
wordt betaald overeenkomstig Keniase maatstaven. Onze partner organisatie beschikt verder niet over
vast personeel.
De middelbare scholen en het internaat voor verstandelijk beperkten bepalen zelf hun personeelsbeleid
overeenkomstig de Keniase richtlijnen voor onderwijs en de daarbij behorende salariëring. De
gezinsvervangende opvang voor straatjongens wordt beheerd door een echtpaar.
Voor verbouwingen, onderhoud en duurzaamheidsprojecten worden door de manager offertes in Kenia
opgevraagd en met de Directeur in Nederland besproken. Vervolgens geeft de manager opdracht. Er
wordt uitsluitend met Kenianen en Keniase bedrijven gewerkt. Vanuit Nederland wordt kennis en financiële
ondersteuning geboden. Bij kennis overdracht uit Nederland wordt er altijd iemand uit Kenia bij betrokken.
Onze partner organisatie beschikt ook niet over eigen vervoer. Het bezoeken van de projecten kan veel
goedkoper middels het huren van vervoer ter plaatse. Hiermee zijn de vaste kosten tot een minimum
beperkt.
Door het tragisch overlijden eind 2016 op 47 jarige leeftijd van onze manager Beasy Mbogo is de Stichting
onverwachts terug gevallen van twee naar een medewerker. Vooralsnog kan de organisatie met een
medewerker volstaan. Bij toename van de fondsen en de apart gefinancierde duurzaamheidsprojecten zal
waarschijnlijk een tweede vrouwelijke medewerker noodzakelijk zijn. Op de manager wordt ook door
gerelateerde stichtingen een beroep gedaan. Gezien de reductie van één medewerker wordt in het najaar
van 2017 met haar overlegd of dit voor de manager niet te veel is.
Er is vanaf de start van de Stichting gekozen voor een vrouwelijke manager om vrouwen een kans te
bieden, omdat het vooral om weesmeisjes gaat en omdat veel docenten en directrices van de scholen
vrouw zijn.
De taken van de manager zijn:
-

het beoordelen en plaatsen van eerste jaars weesmeisjes op de middelbare en technische scholen
het begeleiden van de weesmeisjes bij langdurige ziekte, zwangerschap en overlijden
voorbereiden van offertes en onderhandelen over de offerte
het financieel begeleiden van Albino kinderen voor onderwijs en medische verzorging
het voorbereiden en regelen van voorlichting over Albinisme
voorbereiden werkbezoeken bestuur en particuliere sponsors uit Nederland aan Kenia
betalen van de vergoedingen aan de scholen, het internaat en de gezinsvervangende opvang
verzorgen van de jaarrekening in Kenia
contact onderhouden met de gouverneur en ambtelijke diensten van Kwale County
contacten met het Keniase ministerie van onderwijs in Nairobi
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10. Bezoek bestuur aan Kenia
Een (deel van) het bestuur gaat in het voor- en najaar naar Kenia. Deze bezoeken worden zoveel mogelijk
gecombineerd met de Bike Challenge of de beklimming van de Kilimanjaro, het bezoek van de middelbare
school, het bezoek van particuliere sponsors en bedrijfsponsors aan de weesmeisjes. Door vooral in
oktober veel zaken te combineren worden de weesmeisjes op de scholen zoveel mogelijk tegelijk bezocht.
Het school ritme wordt daarmee minder verstoord.
Het bestuur, de deelnemers aan de Bike Challenge of de beklimming van de Kilimanjaro, sponsors, de
leerlingen van de Nederlandse middelbare school logeren in hetzelfde hotel. Hierdoor kunnen ervaringen
met elkaar op een centrale plaats worden uitgewisseld. Vanuit het hotel worden de bezoeken aan de
verschillende projecten op anderhalf uur rijden centraal georganiseerd. De jaarlijkse sportdag voor de
eerstejaars weesmeisjes vindt plaats op het terrein en strand van het hotel.
Na afronding van de diverse activiteiten besteden de bestuursleden de resterende tijd aan de hun
toebedeelde projecten. Door de directeur Nederland worden met de manager in Kenia de resultaten van
alle weesmeisjes, de aanmeldingen voor het nieuwe jaar en de financiële verslaglegging doorgenomen en
gecontroleerd. Met de verschillende directies van de scholen wordt het afgelopen schooljaar doorgenomen,
geëvalueerd en het nieuwe schooljaar besproken. Met de leiding van het internaat voor verstandelijk
beperkten en de gezinsvervangende opvang voor straatjongens wordt geëvalueerd en nagegaan waar de
komende tijd het meeste behoefte aan is.
De duurzaamheidsprojecten worden geïnspecteerd en geëvalueerd en nieuwe opgestart.
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11. Communicatie
Het communicatiebeleid is er in eerste instantie op gericht om de Stichting bij een zo breed mogelijk
publiek onder de aandacht te brengen en vervolgens deze mensen en organisaties te bewegen sponsor
van een project te worden.
Sponsors worden gemotiveerd de projecten in Kenia te bezoeken waarmee de betrokkenheid met de
Stichting sterk wordt vergroot. Door te ontdekken wat de Stichting in Kenia doet en vooral hoe ze het doet
ontstaat bij terug keer in Nederland een olievlek van positieve respons.
De website is inmiddels volledig vernieuwd en middels de maandelijkse nieuwsbrief worden de projecten in
Kenia in beeld gebracht. Op Facebook staan filmpjes van de projecten en ook van de ontwikkelingen op
het gebied van verduurzaming.
De bedrijfssponsors worden rechtstreeks door Hans of Jan Verkaart benaderd en eens per half jaar
persoonlijk bezocht.
Voor de particuliere sponsors wordt in maart de brief van hun weesmeisje verzonden met een foto en een
kopie van het rapport en met uitleg over de school resultaten.
In november kunnen de particuliere sponsors tijdens de feestavond ‘Swingen voor de weesmeisjes van
Kenia’ elkaar en het bestuur ontmoeten. Ook wordt er de meest recente info gepresenteerd over de
projecten.
Voor de middelbare scholen en de bedrijven is er een corporate brochure en een korte film beschikbaar.
De verschillende Events als de Bike Challenge in Kenia, beklimmen Mount Kilimanjaro in Tanzania en het
golftoernooi in Nederland worden via aparte mailings onder de aandacht gebracht van de doelgroep.
Dit beleidsplan en de corporate brochure zijn van belang voor contacten met landelijk goede doelen als de
Wilde Ganzen, bedrijfsfoundations en vrouwen netwerken.
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DONATIEMOGELIJKHEDEN:
• Sponsoring van een weesmeisje
• Onderhoud van de scholen
• Aanschaf lesmateriaal
• Sponsoring verstandelijk beperkten, straatkinderen of albino’s
Voor meer informatie bezoek ons op www.vdt.nl
info@vdt.nl | Bank: Rabobank | IBAN: NL36 RABO 0143166557
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