Voorwoord
Alweer een stichtingsjaar voobij. In dit jaarverslag praten wij u bij over onze activiteiten van het
jaar 2017 en geven wij een korte vooruitblik op het jaar dat voor ons ligt.
2017, Een jaar met enerzijds veel acties en plannen, maar helaas ook met een stagnatie in de
uitvoer in de tweede helft van het jaar. Lokale verkiezingen, cultuurverschillen en beperkte
inzetbaarheid door privé-omstandigheden van onze vrijwilligers in Kenia hebben de link tussen
plan en uitvoering helaas bemoeilijkt.
Het individuele sponsorprogramma op de basisschool en het vervolg naar de middelbare school
zijn gelukkig inmiddels goed geborgd. Nieuwe activiteiten blijven nog te vaak bij plannen. In
2018 willen we daar samen met onze lokale samenwerkingspartner Elimu Msingi een andere
draai aan geven.
Zonder de hulp van onze sponsoren kunnen wij onze activiteiten echter niet verrichten.
Waarvoor wederom onze dank. Blijf ons volgen via facebook en onze website. Laten we er
samen voor zorgen dat 2018 een mooi stichtingsjaar gaat worden.

Jetteke Peeters,
Saskia Heuts,
Chantal Kramer
Mei 2018
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Hoofdstuk 1
1.1

Visie en interne organisatie

Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we kort in op het ontstaan van de stichting Saina Hope, haar visie en de inen externe organisatie van de stichting.
1.2
Ontstaan stichting Saina Hope
Stichting Saina Hope is op 17 mei 2013 opgericht en heeft ten doel het bevorderen van het
onderwijs in Kajiado, (Kenia), meer in het bijzonder de Saina Primary School. Dit draagt bij aan
de verdere vorming (waaronder vervolgopleiding inbegrepen) en het opbouwen van een
zelfstandig bestaan van de leerlingen van deze school.
Voorafgaand aan de oprichting van deze stichting gaat een particulier initiatief opgezet door
Jetteke Peeters (de huidige voorzitter). Zij bezoekt in 2011 voor het eerst Saina Primary School
in Kajiado, een dorpje op zo’n 60 km ten zuiden van Nairobi. Getroffen door de armoede en de
beperkte middelen waarmee de school onderwijs moet verzorgen voor het grote aanbod
leerlingen, besluit zij in overleg met lokale contactpersonen een sponsorproject op te zetten. Het
project start met 20 schoolkinderen die elk in Nederland een individuele sponsor krijgen. De
sponsoren betalen jaarlijks een vast bedrag om de ouders te helpen met de bijkomende kosten
voor het basis onderwijs.
Na een nieuw bezoek in 2012 wordt het aantal sponsorkinderen verdubbeld en ontstaat het idee
om het project een meer structureel karakter te geven en na te denken over vervolgprojecten.
Het idee voor de stichting is geboren en wordt gerealiseerd.
1.3
Visie
Saina Hope wil onderwijs mogelijk maken voor die kinderen die dat nu niet krijgen. Kinderen
hebben immers recht op onderwijs; niet zo maar onderwijs maar kwalitatief onderwijs, dat hun
kansen voor de toekomst verbetert. Dit begint bij de basisschool en krijgt z’n vervolg op de
middelbare school en waar mogelijk een vervolgopleiding.
Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen uit Kajiado, waarvan de ouders onvoldoende middelen
ter beschikking hebben, dat onderwijs te bieden. Met een goede opleiding hebben zij meer kans
op een goede baan, waarmee ze niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van hun naasten
verbeteren. We leggen daarbij waar mogelijk ook de nadruk op het ondersteunen van meisjes,
omdat hun kansen op een toekomst met onderwijs en een goede baan nog beperkter zijn.
1.4
Interne organisatie
Saina Hope is een stichting zonder winstoogmerk.
Bestuur:
Het bestuur bestaat op 31 december 2016 uit 3 personen:
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 Voorzitter: Jetteke Peeters;
 Secretaris: Chantal Kramer;
 Penningmeester: Saskia Heuts.
Het bestuur bepaalt het beleid van Saina Hope en houdt toezicht op de dagelijkse zaken. Gezien
de kleine omvang van de stichting draagt het bestuur tevens zorg voor de uitvoering van het
beleid.
Vrijwilligers:
Saina Hope wordt waar nodig gesteund door vrijwilligers. Zo maakt de stichting voor het
onderhoud van de website gebruik van de diensten van Nico Kanters van 2 Sign & Design. Hij is
ook degene die ons logo en huisstijl heeft ontworpen. Ook heeft hij het logo ontworpen voor ons
lokale samenwerkingspartner Elimu Msingi. Daarnaast assisteert accountant Guido van Leuven
op financieel gebied. Hij controleert kasboek en stelt de jaarrekening op.
Werknemers:
Saina Hope heeft geen werknemers.

Het bestuur van Saina Hope Foundation, v.l.n.r. Chantal Kramer, Jetteke Peters, Saskia Heuts.
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1.6
Externe organisatie
Om onze doelen te verwezenlijkingen is het essentieel om ook ter plaatse een organisatie te
hebben die de lokale contacten kan onderhouden en de activiteiten kan begeleiden. Deze
contacten hadden we al ten tijde van de oprichting van onze stichting maar zijn in januari 2015
geformaliseerd met de oprichting van de lokale Community Based Organisation, genaamd Elimu
Msingi. Voorzitter is mrs. Mumo, secretaris Lulu Kanchori en penningmeester mr. Magoso.

Het bestuur van Elimu Msingi. Vlnr: mrs. Mumo, Lulu Kanchori en mr. Magoso.

Ook zullen we Elimu Msingi ondersteunen om ook zelfstandig ter plaatse projecten op te zetten
en uit te voeren. Dit in het kader van een duurzame ontwikkeling.
Elimu Msingi draagt zorg voor de communicatie met Saina Primary School en met de ouders van
de sponsorkinderen. Zij draagt er tevens zorg voor dat de bedragen die wij overmaken ten
behoeve van de verschillende projecten (zoals de schoollunch en de middelbare school) correct
besteed worden en leggen hierover financiële verantwoording aan ons af.
Twee bestuursleden ontvangen van ons een vaste jaarlijke bijdrage (125 euro) voor hun
activiteiten ten behoeve van Saina Hope. Het derde bestuurslid heeft hier zelf van af gezien.
Elimu Msingi heeft inmiddels met onze hulp een eigen facebookpagina (Elimu Msingi CBO) met
eigen logo (zie hieronder). Ook dit logo is overigens ontworpen door
Nico Kanters van 2 Sign&Design.
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Hoofdstuk 2

Activiteiten

2.1
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de activiteiten van onze stichting in de periode januari tot en met
december 2017 beschreven.
2.2
Activiteiten
2.2.1 Individueel sponsorprogramma basisschool
In 2017 is het aantal kinderen dat deelgenomen heeft aan het individueel sponsorprogramma
gelijk gebleven met 2016, te weten 35 sponsorkinderen.
Gedurende het jaar hebben 3 van deze sponsorkinderen Saina Primary school en daarmee het
sponsorprogramma verlaten. Hiervoor zijn 3 nieuwe kinderen in het programma opgenomen.
Het programma houdt kort gezegd in dat een kind een (waar mogelijk vaste) sponsor
toegewezen krijgt. Deze sponsor betaalt een totaal bedrag per schooljaar aan Saina Hope. De
sponsoren is gevraagd een bedrag van € 70,- bij te dragen. Door inflatie is het jaarlijkse bedrag
per kind hoger geworden. Tot op heden hebben wij die verhoging nog niet doorberekend aan
onze sponsoren, maar als stichting het bedrag voor onze rekening genomen.
Van dit geld wordt een schooluniform (inclusief leren schoenen en sokken) betaald,
schoolboeken, examengeld en lunchgeld voor een schooljaar. Een schooljaar loopt in Kenia van
januari tot en met december.
De kinderen die aan het sponsorprogramma deelnemen zijn uitgekozen door Elimu Msingi, in
overleg met de docenten op school. Miss Mumo, voorzitter van Elimu Msingi, maakt tevens deel
uit van het schoolbestuur van Saina Primary School.
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2.2.2 Lunchprogramma
Veel kinderen in Kajiado gaan zonder ontbijt of lunch naar school. Simpelweg omdat daar geen
geld voor is. Resteert enkel een avondmaaltijd.
Maar kunt u een hele dag goed functioneren op school of op het werk zonder eten?
Om die reden probeert de school ervoor te zorgen dat de kinderen dagelijks rond lunchtijd een
voedzame maaltijd aangeboden wordt. Deze maaltijd bestaat uit gekookte mais en bruine bonen
(githeri). Weinig gevarieerd, maar wel een voedzame maaltijd. Voor deze lunch wordt een
bijdrage van de ouders gevraagd. Deze bijdrage is verwerkt in onze bijdrage voor de
sponsorkinderen. Voor nog geen 2 euro per maand kan een kind op Saina Primary een maand
lang lunchen.
Van dit geld worden de kolen bekostigd om water te koken, de bonen en de mais en een kleine
vergoeding voor de kokkin.
Soms is er een fruitdag voor de hele school. Hiervoor maken we dan extra geld over.

2.2.3 Bezoek Kajiado
Ons streven is om Kajiado en Saina Primary School 1x per jaar te bezoeken. De kosten van deze
reis worden door ons zelf (en dus niet uit bijdragen voor de stichting) betaald. In 2017 is onze
secretaris afgereisd naar Kajiado. Dit keer vergezeld door een van onze sponsoren.
Er is sinds het laatste bezoek van onze voorzitter vorig jaar februari niet heel veel veranderd.
Wel heeft de school inmiddels een tv gekregen waarop ze de kinderen dvd’s laten zien over
bijvoorbeeld kinderrechten. De vorig jaar door de president van Kenia aangekondigde
computers/laptops zijn nog niet gearriveerd. De bekabeling hiervoor ligt wel nog steeds klaar.
Saina Primary groeit nog steeds. Naast de laatste nieuwe gebouwen zijn er nog 2 lokalen in
aanbouw. De overheid doet hiervoor ook investeringen. Hoe meer een school voor elkaar krijgt
van het gegeven geld van de overheid, hoe meer men daarna weer ontvangt. Saina Primary doet
dat blijkbaar goed.
De school heeft nog steeds de wens om een hek rondom het terrein te laten plaatsen. Het
schoolterrein is nu vrij toegankelijk voor iedereen en dat is niet wenselijk. Bovendien lopen
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geiten nog vrij over het terrein en die vreten alles kaal. En zoveel begroeiing is er al niet door de
vele maanden droogte.
Tijdens het bezoek aan Kenia zijn verder brieven van de sponsoren aan de kinderen uitgedeeld.
Ook hebben de kinderen briefjes teruggeschreven. Altijd een groot feest met veel blijdschap.
Daarnaast zijn wederom kleren uitgedeeld en hebben we wat praktische spullen uitgedeeld op
school ten behoeve van de stichting.

Kleren en sponsorbriefjes worden uitgedeeld. Later die week schrijven de kinderen briefjes terug naar hun sponsoren.

2.2.4. Middelbare schoolonderwijs
In Kenia gaat minder dan 50% van de leerlingen daadwerkelijk naar de middelbare school. In
tegenstelling tot het basisonderwijs wordt het middelbaar schoolonderwijs niet gesubsidieerd
door de overheid. Ouders moeten deze kosten dus helemaal zelf betalen. Vaak liggen de scholen
ver weg en zal het kind daar ook slapen. Ook die kosten moeten dan uiteraard betaald worden.
De hoogte van de kosten verschillen enorm per school (tussen de 200 en 700 euro per kind per
jaar). Ouders weten pas heel laat op welke school hun kind geplaatst wordt (dit werkt met een
loting).
Voor veel ouders (als er al ouders in beeld zijn) kost de middelbare school veel geld. Sommige
ouders willen ook dat hun kind gaat werken. Meisjes worden al op jonge leeftijd van school
gehaald om te poetsen of trouwen.
Als ouders de middelbare school niet kunnen betalen, zal de kans dan ook klein zijn dat de
kinderen verder kunnen leren en een andere toekomst kunnen opbouwen. Juist daarom is het zo
belangrijk dat er (financiële) steun is.
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2017 Is het derde jaar dat we sponsorkinderen kunnen ondersteunen om naar de middelbare
school te gaan. Wederom hebben we 3 van onze “afstudeerders” kunnen doorsturen naar de
middelbare school. Het meisje waar we samen met Elimu Msingi in 2016 financieel zijn
gesprongen met de kosten voor middelbale school, hebben we in 2017 opgenomen in ons
programma. Dat brengt ons totaal in 2017 op 10 kinderen die we ondersteunen voor de
middelbare school. We betalen voor hen het schoolgeld.
Via Elimu Msingi hebben we met de ouders/verzorger van de kinderen de afspraak dat zij een
eigen bijdrage van 8.000 KSH per jaar betalen. Dit om de betrokkenheid en eigen
verantwoordelijkheid te vergroten. Ook tekenen de ouders/verzorgers een ‘commitment’-brief
waarin zij aangeven hun schoolgaand kind waar mogelijk te begeleiden en stimuleren. Deze
lokale praktische zaken neemt Elimu Msingi voor haar rekening. Ook ontvangen we 3x per jaar
rapporten met de resultaten van de kinderen op school. Zonder deze terugkoppeling houdt
financiële ondersteuning op.
Elimu Msingi ondersteunt door eigen fondsenwerving ook nog 2 kinderen.
De bedragen die Saina Hope doneert voor de middelbare school worden op wisselende wijzen
opgehaald. Deels door het aanschrijven van een fonds, deels door ontvangen sponsorbijdragen.
1 Kind wordt nog steeds door de sponsor van de lagere school gesponsord. Zij zamelen elke jaar
met vrienden geld in om het totaalbedrag (minus de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers)
te kunnen betalen. Een mooi initiatief.
Daarnaast hebben we door de hulp van een aantal structurele sponsoren reserves opgebouwd
zodat de kinderen die nu naar de middelbare school gaan ook de volledige 4 jaren opleiding af
kunnen maken.
Wij maken de bedragen over aan Elimu Msingi en zij dragen zorg voor de betaling aan de
scholen. Ook bewaken zij de eigen bijdrage die van de ouders verwacht wordt en treden op als
contactpersoon ter plaatse.
Dit jaar hebben we Francis bezocht op zijn middelbare school. We hebben hier ook een
rondleiding gehad.

Vlnr: een bord op de middelbare school ter inspiratie, de bieb en de slaapzalen van de jongens.
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Het verhaal van Francis
“Francis wordt op jonge leeftijd wees. Hij zit op dat moment
op Saina Primary Schoool. Een van de juffrouwen ontfermt
zich over hem en neemt hem in huis. Francis is een beleefde en
bescheiden jongen. Hij neemt school serieus en mede door zijn
goede school resultaten in combinatie met zijn trieste
persoonlijke omstandigheden wordt hij uitgeselecteerd voor
verdere ondersteuning op de middelbare school.
De middelbare school in Kenia is bijna altijd een kostschool.
En meestal voor de kinderen ook uren reizen. Francis komt
echter terecht op een middelbare school in Kajiado. We
hebben dus het geluk dat Francis zo dicht bij zit en wij hem
kunnen bezoeken.
Hij zit midden in zijn examens dus de timing is niet geweldig. Als we wachten tot hij klaar
is, krijgen we een rondleiding op deze school. Er zitten alleen maar jongens (900). Ze slapen
op overvolle slaapzalen en moeten hun eigen kleren wassen. Het ziet er allesbehalve luxe
uit. Maar het belangrijkste is dat ze onderwijs krijgen. En daarmee een kans op een beter
leven. Op hopelijk een ontsnapping uit de armoede.
Francis heeft uiteindelijk maar 5 minuten tijd. Hij is groot geworden. Heel correct en
beleefd in zijn gedrag. Ietwat verlegen en vooral dankbaar voor de hulp die hij krijgt. Hij
neemt de cadeautjes van zijn sponsoren en een mooi hardloopshirt van ons blij in
ontvangst. Ff poseren voor de foto en dan hup…naar zijn volgende examens. Zijn punten
zijn heel goed…en dat willen we uiteraard zo houden!”

2.2.5. Menstruatie in Kenia
Voor jonge meiden die in Kenia ongesteld worden, is
meestal geen geld om maandverband te kopen of er zijn
geen toiletten voorhanden. Op Saina Primary zijn gelukkig
wel fatsoenlijke toiletten (geen stromend water)
beschikbaar, maar de koop van maandverband is te duur.
De oplossing wordt gezocht in een onderbroek gevuld met
bladeren, maar vaak komt het erop neer dat de meiden 1
week in de maand niet naar school kunnen komen vanwege
hun menstruatie. Dit is voor ons onvoorstelbaar en zeker
niet wenselijk. Elimu Msingi kwam dan ook met idee om een
hoeveelheid maandverband voor de meiden op Saina Primary te sponsoren. Als stichting hebben
we hiervoor een bijdrage overgemaakt. Het maandverband is uitwasbaar en kan dan ook
hergebruikt worden. Zo hoeven de meiden geen school meer te missen.
In Kenia evalueren we het gebruik van dit uitwasbare maandverband. Elimu Msingi wilt graag
ook met de meiden zelf in gesprek hierover voor we meer kopen. Om die reden volstaan we voor
nu met regulier maandverband voor de meiden van het sponsorprogramma. Ze waren er maar
wat blij mee in ieder geval.
Bij terugkomst in Nederland pikten we overigens een nieuwsbericht op dat de Keniase overheid
van plan is om maandverband te gaan betalen voor de schoolgaande jeugd. Plannen en praktijk
Jaarverslag 2017
Stichting Saina Hope

9

loopt niet altijd synchroon in Kenia, dus tot die tijd nemen wij het in ieder geval mee in onze
sponsoring.
2.2.6 Kippenprogramma
Eerder heeft Elimu Msingi heeft een projectvoorstel ingediend voor een kippenprogramma.
Het plan is om op het terrein van een van de bestuurders van Elimu Msingi biologische kippen te
houden. De investering voor de bouw van de kippenstal, de eerste kippen en de eerste
hoeveelheid voer komt voor onze rekening. Uiteindelijk is het de bedoeling dat met de verkoop
van eieren en kippen inkomsten gegenereerd worden. Een deel van de inkomsten gaat naar
moeders met HIV, het andere deel naar onderwijs.
Vorig jaar hebben we besloten in dit project te investeren en de eerst betalingen hiervoor zijn
gedaan. Met Elimu Msingi is hiertoe een project overeenkomst afgesloten. De bouw van de
kippenstal was gepland na het regenseizoen in de eerste helft van 2017. Helaas heeft de bouw
een fikse vertraging opgelopen door onder andere de politieke onrust in Kenia na de
verkiezingen. De verkiezingsuitslag wordt betwist door de uitdager en nadat er herverkiezingen
worden gehouden, blijft ook tot ver in 2018 de situatie in Kenia erg onrustig. Dit heeft tot gevolg
dat de hele economie stilstaat en prijzen stijgen. De nieuwe planning is dat deze in juni 2018
gereed zal zijn en de eerste kippen hun intrek kunnen nemen.
2.2.7 Samenwerking met Elimu Msingi
Ook kan tijdens een bezoek aan Kenia eens persoonlijk met het bestuur van Elimu Msingi
gesproken worden. Daar waar het meestal via whatsapp, mail, telefoon en soms skype gaat, face
tot fce contact bijzonder welkom voor beide kanten. Ook omdat de culturele verschillen tussen
ons en hen zo groot zijn. In “het westen” zijn wij gewend om via een strakke planning en met een
goede administratie te werken. Afspraak is afspraak en hierover wordt actief en direct
gecommuniceerd. In Kenia is dit 180 graden anders.
Dit jaar is de administratie van
Elimu Msingi echter goed op
orde en we krijgen ter plekke
het jaarverslang, inclusief
financiele verantwoording van
hen uitgereikt. Een stap vooruit
vergeleken met de puzzel van
verleden jaar.
In een poging om Elimu Msingi
te helpen bij hun planning is
vorig jaar een jaarplanning
gemaakt. Aan de hand van deze

Vergadering met voltallige bestuur EM

planning is het voor hen duidelijk wat zij van ons kunnen verwachten en wat wij op welk
moment van hen kunnen verwachten. Dit blijkt echter een brug te ver voor de bestuursleden. Ze
geven aan dat deze planning te strak is. Zo werkt het niet in Kenia. Deadlines zijn geen deadlines,
maar bieden alle ruimte voor aanpassing zo het uitkomst. Samen moeten we hier een werkbare
modus in vinden.
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Tijdens ons bezoek in Kenia kijken we samen terug op het afgelopen jaar en bespreken onder
andere het individuele sponsorprogramma, het lunchprogramma en de kinderen op de
middelbare school. Elimu Msingi zou verder graag een hekwerk om de school zien zodat het
terrein afgeschermd is en afgesloten kan worden. Op die manier kunnen agricultuur projecten
gedaan worden en zal diefstal voorkomen worden. Ook willen ze graag een soort van bieb
oprichten op school. De boeken die nu op school aanwezig zijn, en waarvan een aanmerkelijk
deel door Saina Hope is gesponsord, staan nu verspreid over de hele school. Een centrale plaats
is beter beheersbaar. En aangezien de kinderen de boeken niet mee naar huis mogen nemen, zou
in de bibliotheek een leesruimte kunnen worden ingericht. Zo heeft Elimu Msingi een aantal
ideeën, waarvan wij vooral aangeven dat ze deze voldoende concreet kunnen maken, zodat wij
ook weten waarvoor precies geld over kunnen maken. Die concretiseringsslag is de grootste
uitdaging om in Kenia zaken te kunnen doen. Te vaak blijft het nog bij globale ideeën, maar een
specifieke uitwerking met bijbehorende kostenplaatje lijkt helaas vaak een brug te ver. We
proberen het bestuur van Elimu Msingi hierin te coachen en langzaam worden er stapjes
gemaakt. Huiswerk voor Elimu Msingi dus. Hun plannen en ideeën concreet uitwerken en dan
opnieuw aan ons voorleggen.
Helaas blijkt in de tweede helft van het jaar dat deze uitvoering stagneert. De rumoerige
verkiezingen die het hele land voor geruime tijd grotendeels plat leggen helpen hier niet bij.
Daarnaast spelen er een aantal persoonlijke ontwikkelingen in het leven van ons actiefste
bestuurslid, waardoor er weinig tot geen ruimte over blijft voor haar werkzaamheden voor de
stichting.
Jammer, deels frustrerend, maar op dat moment kunnen wij hier weinig aan veranderen. In
2018 starten met frisse moed en tijdens ons nieuwe bezoek deze gang van zaken met elkaar
bespreken en nieuwe afspraken maken. Hierbij balancerend tussen de grote cultuurverschillen.
Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde en dat is deze kinderen een betere toekomst bieden
door de toegang tot (vervolg) onderwijs mogelijk te maken.
We houden moed.
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2.2.8 Verkennend onderzoek naar samenwerking met MGEF
Vorig jaar hebben we al aangegeven dat we verkennende gesprekken gevoerd hebben met een
Amerikaanse stichting die in Kajiado specifiek de Masaai meisjes/vrouwen ondersteunt. Dit
doen zij onder andere door beurzen voor de Masaai meiden ten behoeve van de middelbare
school, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, het stimuleren van werk en
netwerkbijeenkomsten. Gelet op hun doelgroep zeker interessant voor ons. En ook een
mogelijkheid om veel van te leren.
Tijdens ons bezoek in Kenia hebben we dan ook, samen met Elimu Msingi, een afspraak met hen
inpepland. Het betreft de Masaai Girl Education Foundation (MGEF). Zij hebben het
hoofdkantoor in Amerika en zijn als stichting dusdanig groot dat ze de financiën hebben om in
Kajiado een vestiging te hebben waar ze een drietal betaalde krachten hebben. Ze hebben
dagelijks contact met elkaar. Een ideale situatie die wij als stichting niet hebben en ook niet
binnen handbereik is. Zowel voor ons in Nederland als voor de bestuursleden in Kenia is de
stichting vrijwilligerswerk die we naast onze fulltime banen (of pensioen in het geval van Mrs.
Mumo en Mr. Magoso) doen. Hoe dan ook, we kunnen veel van de MGEF leren en hebben goede
contacten met hen gelegd. Ook zij richten zich op educatie en ontwikkeling, en dan meer
specifiek op vrouwen uit de Masaai cultuur.
We spreken met hen af dat zij op Saina Primary School ook een workshop Life Skills gaan geven.
Dat zou een mooie aanvulling zijn op het onderwijs op Saina Primary. Elimu Msingi en de MGEF
gaan dit samen uitwerken. Wij zullen zorgdragen voor de betaling hiervan.

EM en MGEF slaan de handen in elkaar.
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2.3
Donaties
Kiwanis is een serviceclub die als doel om projecten die kind-gerelateerd zijn financieel te
ondersteunen. Zij hebben toegezegd onze stichting voor de komende 3 jaar met een vast bedrag
te ondersteunen. Tijdens een Kiwanis avond op in november 2017 is, na een korte speech van
onze kant, de derde en laatste cheque aan ons uitgereikt.
Naast deze concrete donaties hebben we ook nog enkele andere incidentele giften ontvangen,
zoals een bedrag van het bedrijf CRM Partners waar wij als goed doel genomineerd waren.
Daarnaast zijn wij nog steeds blij met onze structurele sponsoren. Deze bijdragen blijven zeer
welkom ten aanzien van de borging van de kosten van de middelbare school en als hulp voor
incidentele projecten.

Cheque uitreiking bij Kiwanis en van CRM Partners.
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Hoofdstuk 3

Communicatie

3.1
Inleiding
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Saina Hope. Door actieve
communicatie informeren wij (potentiële) donateurs/sponsoren, kunnen wij fondsen werven
en kunnen wij Saina Hope bij een zo groot mogelijk publiek bekend maken. In dit hoofdstuk zal
kort worden ingegaan van welke communicatiemiddelen het afgelopen jaar gebruik gemaakt is.

3.2
Website
Onze website www.sainahope.nl. (Nederlandse en Engelse versie) functioneert naar
tevredenheid. Er is een pagina toegevoegd waar de sponsorkinderen van ons programma zich
voorstellen. Deze pagina wordt beetje bij beetje verder aangevuld.
De doelen van de website zijn het vergroten van de naamsbekendheid en informatie verstrekken
over wie we als stichting zijn, wat ons drijft en wat we doen. Via de website wordt ook
informatie gegeven over een aantal sponsorpakketten die
“gekocht” kunnen worden, zoals “koop een fruitdag voor de hele school”.
Het actueel houden van de website blijkt in de praktijk erg arbeidsintensief te zijn en niet
gebruiksvriendelijk. Dit beperkt ons in het regelmatig plaatsen van nieuwsberichten via dit
medium.
Een webmaster zou nog een welkome aanvulling zijn. Helaas hebben we die nog niet gevonden.

3.3
Social Media
Saina Hope heeft een eigen facebook pagina; saina hope foundation.
Nieuwsberichten op de website worden via Facebook gedeeld. Facebook draagt goed bij aan de
naamsbekendheid van Saina Hope en is een laagdrempelige manier om sponsoren en andere
geïnteresseerden te informeren over onze activiteiten. Het afgelopen jaar hebben we nog
structureler berichten op facebook geplaatst. Het bereik van deze berichten is groot.

3.4
Nieuwsbrieven
Saina Hope heeft zich in het beleidsplan 2013-2018 ten doel gesteld om per jaar minimaal vier
keer een nieuwsbrief te versturen.
Geïnteresseerden kunnen zich via de website in- en uitschrijven. Onderwerpen die aan bod
kunnen komen zijn onder meer; nieuws van de stichting, verhalen over kinderen op Saina
Primary, praktische informatie en fondsenwervingsacties.
Het afgelopen jaar hebben ons beperkt tot 1 nieuwsbrief om terugkoppeling te geven over ons
bezoek aan Kenia. Verdere berichtgeving vond plaats via facebook of persoonlijke e-mails aan de
sponsoren.
In de praktijk merken we ook dat korte nieuwsberichten meer en sneller bereik hebben dan
uitgebreide nieuwsbrieven. Vaak verdwijnt de nieuwsbrief in de spambox gezien ons
sainahope.nl adres. Dit blijft een heikel punt.
De sponsoren van het individuele sponsorprogramma basisschool hebben een aantal aparte
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e-mails gekregen met informatie over de voortzetting van de sponsoring en bijbehorende
bedragen.
Tevens proberen we elke maand een stukje te publiceren over een sponsorkindje van de maand.
Door ons bezoek aan Kenia hadden we weer voldoende informatie en foto’s over de
sponsorkinderen, waardoor we weer leuke persoonlijke berichten konden plaatsen.
Inmiddels plaatsen we deze berichten via facebook.
We hebben gemerkt dat deze persoonlijke stukjes tekst met een foto het werk van de stichting
nog tastbaarder maakt en daardoor een positief effect heeft op sponsoring. Ook worden de
persoonlijke verhalen verwerkt op de website waar de kinderen worden voorgesteld.
Op het einde van het jaar hebben we al onze donateurs en sponsoren bedankt via een digitale
kerstkaart.
Naar Saina Primary School is een analoge kerstkaart gestuurd namens de stichting.

3.5
Voorlichting en lokale media
Indien gewenst kunnen de bestuursleden voorlichting geven bij bedrijven, scholen, verenigingen
etc. over de activiteiten van Saina Hope. Onze focus ligt hier op dit moment nog niet.
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Hoofdstuk 4

Financiële verantwoording

4.1
Inleiding
De financiële verantwoording van het jaar 2017 van Saina Hope is weergegeven in de
jaarrekening. In dit hoofdstuk zal tevens een korte toelichting hierop gegeven worden.

4.2
Beheer van het vermogen
Het vermogen van Saina Hope wordt beheerd door het bestuur en staat op een separate
zakelijke rekening.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie hiervan en het
verwerken van inkomende en uitgaande betalingen.
90% Van de inkomsten dient te worden uitgegeven aan het algemene belang van Saina Hope.
Saina Hope heeft geen winstoogmerk.
Op dit moment wordt door stagnatie in de uitvoering in Kenia, zoals eerder toegelicht, meer
vermogen aangehouden dan noodzakelijk voor de continuïteit van de stichting. Het bestuur
ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning behalve een vergoeding van gemaakte
kosten.

4.3

Jaarrekening 2017

Stichting Saina Hope - Jaarrekening 2017
Balans
Activa
Liquide middelen
- Bank
- Kas

31-dec

1-jan Passiva
Algemene reserve

23.144
0

12.776
0

23.144

12.776

31-dec

1-jan

23.144

12.776

23.144

12.776

De bedragen zijn weergegeven in euro’s.
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4.4
Toelichting op jaarrekening
Stichting Saina Hope - Jaarrekening 2017
Winst en Verliesrekening
Opbrengsten
- ontvangen giften
Kosten
- kantoorkosten
- verkoopkosten
- financiële baten en lasten
- belastingen

2017
17.733

24
7.196
145
0
10.368

De bedragen zijn weergegeven in euro’s.

Toelichting
De financiele huishouding van onze stichting is op orde. Ons vermogen is dit jaar meer
toegenomen afgezet tegen onze uitgaven. We hebben afgelopen jaar in ieder geval voldoende
bedragen ontvangen om de onze lopende projecten te financieren én te borgen voor de
toekomst.
Reden waarom we minder hebben uitgegeven dan ontvangen is dat de geplande projecten naast
sponsorprogramma en middelbare school kosten in de tweede helft gestagneerd zijn, zoals in
paragraaf 2.2.7 nader is toegelicht.
We vinden het echter belangrijk dat als we geld over maken naar Kenia dat daar voldoende
onderbouwing en afspraken aan ten grondslag liggen. Zoals gezegd, de plannen zijn er. Elimu
Msingi moet echter nog leren deze plannen concreet om te zetten naar een kort plan met
onderbouwing van te maken kosten. Tijdens ons bezoek in 2018 zal dit het hoofdonderwerp van
gesprek zijn om ze hierbij op weg te helpen. Uiteindelijk zullen zij dit stokje zelf moeten
overnemen.

4.5
ANBI status
De stichting heeft sinds 17 mei 2013 de ANBI status van de Belastingdienst waardoor giften
aftrekbaar zijn van de belasting. Er wordt voldaan aan de nieuwe voorwaarden die per 1 januari
2014 gelden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.anbi.nl.
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Hoofdstuk 5
Samenvatting en korte vooruitblik 2018
5.1
Inleiding
Ter afronding van dit verslag wordt in dit hoofdstuk een korte samenvatting gegeven van wat
we als Saina Hope bereikt hebben in 2017. Daarnaast wordt kort vooruit geblikt naar het jaar
dat voor ons ligt.
5.2
Wat bereikt in 2017?
Het stabiele aantal van 35 kinderen voor de 1-op1 sponsoring op de basisschool hebben we
gehandhaafd. Tot op heden is het nog geen probleem geweest om nieuwe sponsoren te vinden
voor opengevallen sponsorplekken. Ook zijn er nog steeds voldoende aanvragen voor meer
sponsorkinderen.
Ons doel was verder om dit jaar van de ‘afstudeerders’ minstens 2 kinderen te ondersteunen bij
hun gang naar de middelbare school. Dit is gelukt en zijn er zelfs 3 geworden. Brengt het totaal
op 10 kinderen die we ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling en de kansen op een betere
toekomst vergroten. Iets om trots op te zijn in het korte bestaan van onze stichting. Ook hebben
we nadrukkelijk aandacht voor de borging van het vervolg van deze studies; er is geld
gereserveerd voor de komende jaren.
We hebben weer een bezoek aan Kenia gebracht en de situatie ter plekke kunnen bekijken. Er
zijn spullen uitgedeeld en er is informatie over de kinderen opgehaald door korte interviews
met ze te houden. Op deze manier kunnen we gedurende het jaar korte persoonlijke verhalen
via facebook publiceren. Dit om de anonieme kinderen op Saina Primary of op de middelbare
school niet anoniem te laten. We geven als stichting graag een persoonlijk gezicht als dank voor
de donaties. Niet voor niets zijn we een kleinschalige stichting die hulp persoonlijk maakt en
houdt; dit is kenmerkend voor onze stichting.
Met de lokale CBO Elimu Msingi hebben we stappen voor en achteruit gezet. Het jaarverslag van
hun 2e jaar kregen we dit jaar tijdig en de financien waren op orde.
De onderlinge contacten met Elimu Msingi zijn goed. Over en weer is er vertrouwen. We zitten
op 1 lijn en willen hetzelfde bereiken; een kans op een betere toekomst voor de kinderen door
de toegang tot onderwijs te vergroten. De culturele verschillen van hoe met elkaar samen
werken vormen echter wel een belemmering. Afgelopen jaar waren de plannen er wel. Denk
hierbij aan het kippenproject, het hek om de school, uitbreiding maandverband, wekelijkse
fruitdag school, bibliotheek op school, bindingsuitje voor leraren ter motivering etc. Het
ontbreekt vooralsnog echter nog aan het SMART maken van deze plannen.
Afspraken maken is moeizaam, afspraken nakomen een nog grotere uitdaging. Te rechtstreekse
communicatie hierover van onze kant slaat weinig aan. Problemen waar niet alleen onze
stichting tegen aan loopt, maar die herkenbaar zijn voor het merendeel van stichtingen die
samen werken met dit soort landen.
Belangrijk daarbij is in ieder geval een goede basis van vertrouwen voor elkaar. Gelukkig staat
deze niet ter discussie waardoor wij ook voldoende vertrouwen kunnen hebben in de
werkzaamheden van Elimu Msingi. Ook al is dat wellicht niet altijd op de wijze hoe en in het
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tempo waarop wij dat zelf zouden doen. En kost het bovendien een wat langere adem. Ook voor
ons een kwestie van wennen en het benodigde evenwicht tussen deze twee culturen te vinden.
Vlak daarbij ook de onrust in het land niet uit die door de verkiezingen is ontstaan. Wij kunnen
ons in Nederland bijna niet voorstellen dat verkiezingen ongeldig worden verklaard en er overal
gewelddadige demonstraties zijn. Het dagelijkse leven lag op veel plekken plat.
Tot slot, en zeker niet onbelangrijk, is onze financiële huishouding op orde en gezond.
5.3
Korte vooruitblik speerpunten 2018
Zonder onnodig in herhaling te vallen, blijven wij ons richten op intensivering van de
samenwerking met Elimu Msingi. Het cultuuraspect kunnen wij niet eenzijdig wegpoetsen en is
ook iets waar wij als stichting mee moeten leren om gaan. Komend jaar gaan we wederom met
Elimu Msingi in gesprek om projecten meer SMART te maken en acties uit te voeren. De
financiële middelen en de wil is voor handen. Dit zal dan ook het hoofdgespreksonderwerp zijn
tijdens ons bezoek in Kenia.
De prille samenwerking met MGEF gaan we ervaren en als dit positief bevalt gaan we deze
uitbreiden. Belangrijk hierbij is dat met name Elimu Msingi hier aan werkt. Onze rol is dan die
van financierder.
Uiteraard streven we in 2018 er ook naar om zowel de individuele sponsoring van
basisonderwijs en het middelbare schoolonderwijs op dezelfde wijze te continueren en borgen.
In 2018 hebben we ook de eerste afstudeerders van de middelbare school en is het tijd om
afspraken te maken over de mogelijkheden van vervolgonderwijs. Dit maakt de cirkel van
onderwijs rond.
Wij houden u op de hoogte.
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Asante!+
De kinderen van Saina Primary School.
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