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Saina Hope

Jaarverslag 2018
35 Kinderen op Saina Primary school

1 Bezoek aan Kajiado

Communicatie

In 2018 hebben we 35 basisschool kinderen gesteund via 1-op-1
sponsoring. Uit deze sponsoring werden verschillende zaken betaald. De
kosten voor een jaar sponsoren bedragen 70 euro.

Ons streven is om Kajiado en Saina Primary School één keer per jaar te
bezoeken. Deze reis wordt door de bestuursleden zelf betaald, en niet uit
donaties. In mei 2018 heeft stichting Saina Hope Kenia bezocht en ook in
2019 gaan we weer.

Communicatie is een belangrijk onderdeel van Saina Hope.
We zetten een groot aantal communicatiemiddelen in om Saina Hope bij
een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen. Zo stuurden
we in 2018 een nieuwsbrief naar aanleiding van ons bezoek aan Kenia, een
aantal mail- en nieuwsberichten. Ten slotte communiceren we intensief via
onze eigen website en Facebook pagina.
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Voor nog geen 4 euro
per maand kan een
kind op Saina Primary
een maand lunchen.
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schooluniform

ouderbijdrage
voor schoollunch

Wie zijn wij?

boeken

Stichting Saina Hope is op 17 mei 2013 opgericht en ons bestuur
bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Saina
Hope heeft geen werknemers.

Financiën
Vanuit Amsterdam
bedraagt de vliegtijd
naar Nairobi
ongeveer 8,5 uur

leren schoenen

Wat doen wij?
Saina Hope houdt zich bezig met onderwijs gerelateerde projecten in Kenia. Meer in het bijzonder steunen wij een aantal kinderen
op Saina Primary School in Kajiado en proberen we te realiseren
dat zij ook vervolgonderwijs kunnen doen. Hiermee willen we de
allerarmsten een kans geven op het opbouwen van een zelfstandig bestaan en een betere toekomst. Dat doen we voornamelijk
door schoolsponsoring van basis- en middelbaar onderwijs. Vanaf
2019 hopen we onze eerste afstudeerders door te kunnen laten
studeren op het voortgezet onderwijs. Daarnaast houden we ons
ook bezig met projecten die de leeromgeving van kinderen kan
verbeteren, zoals het sponsoren van boeken en voedsel. Waar
mogelijk geven we extra steun aan meisjes, aangezien het voor
hen vaak een nog grotere uitdaging is om onderwijs te volgen.

Hoe doen we dat?
Om onze doelen te verwezenlijken is het essentieel om ook ter
plaatse een organisatie te hebben die de lokale contacten kan
onderhouden en de activiteiten kan begeleiden. Dit is voor ons de
lokale Community Based Organisation, genaamd Elimu Msingi
(EM). EM 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.
De drie bestuursleden van EM krijgen een jaarlijkse vergoeding
voor hun werkzaamheden voor ons.
We proberen zelf één keer per jaar Kajiado (op eigen kosten) te
bezoeken.
In dit jaarverslag tref je de belangrijkste resultaten over 2018 aan.
Tot slot willen wij alle donateurs bedanken voor hun vertrouwen
en steun in het afgelopen jaar.
Wij wensen jullie veel lees- en kijk plezier!
Chantal, Jetteke en Saskia

HET BESTUUR VAN STICHTING SAINA HOPE

15 Middelbare school kinderen
In 2018 steunden we in totaal 15 kinderen op de middelbare school. Dat
zijn er 5 meer dan in 2017. Deze middelbare scholen bevinden zich
verspreid over het hele land. Het zijn kostscholen en kwaliteit en kosten
van deze scholen verschillen enorm. Van de ouders/verzorgenden (voor
zover die in beeld zijn) vragen we een eigen bijdrage van 8000 kes
(ongeveer 70 euro) per jaar. Dit om ook hun commitment te hebben voor
het volgen van middelbaar school onderwijs door hun kind.
De kosten lopen
uiteen van 200 tot
wel 700 euro per
kind per jaar
Minder dan 50%
van de leerlingen
in Kenia volgt
daadwerkelijk
middelbare school
onderwijs

Kajiado is een kleine stad,
ongeveer 60 kilometer
ten zuiden van Nairobi.
Kajiado heeft ongeveer
8.000 inwoners.

Voorlichting door MGEF
Tijdens het bezoek aan Kenia is de samenwerking met Masaai Girl
Education Foundation (MGEF) nader verkend. Deze stichting heeft op
Saina Primay School aan de twee hoogste klassen een workshop Life
Skills gegeven. Tijdens de workshop zijn de jongens en meisjes
gescheiden en kregen ze voorlichting over o.a. kinderrechten, belang van
onderwijs, seks, soa’s, vrouwenbesnijdenis en persoonlijke hygiëne. De
kosten hiervan zijn door Saina Hope betaald.

Life Skills

100 Kippen
De kippenstal is gebouwd en er zijn 100 kuikens gekocht. Zodra de
kuikens volgroeid waren, zijn ze verkocht. Met de opbrengst van de eieren
en kippen was het de bedoeling dat inkomsten gegenereerd werden
voor moeders met HIV en voor onderwijs. Het plan voor het houden van
biologische kippen is begin 2018 van de grond gekomen. Het was de
bedoeling dat inkomsten gegenereerd zouden worden voor moeders
met HIV en onderwijs. Helaas heeft een van de lokale bestuursleden het
geld gebruikt voor het aflossen van een peroonlijke schuld. Zij heeft op
ons dringend verzoek afstand gedaan van haar bestuurlijke functie en
alle banden met de onze stichting zijn verbroken. Er zijn nieuwe
afspraken gemaakt en onze donateurs zijn door middel van een aparte
mail op de hoogte gebracht. Het kippenproject is in afwachting van
nader overleg stopgezet.

De financiële huishouding van onze stichting is meer dan op orde. In 2018
waren de inkomsten wederom groter dan de uitgaven, waardoor ons
vermogen gegroeid is. Dit laatste heeft uiteraard te maken met het halverwege het jaar stopzetten van al onze activiteiten / uitgaven in afwachting
van de oplossing van het financieel probleem met het individuele
bestuurslid. Pas nadat alle banden formeel verbroken zijn, hebben we weer
geld over gemaakt. Voorgaande neemt niet weg dat we afgelopen jaar in
ieder geval voldoende bedragen ontvangen hebben om onze lopende
projecten te financieren én te borgen voor de toekomst. Het aantal
kinderen op de middelbare school (en de bijkomende kosten daarvan) is in
2 jaar tijd immers meer dan verdubbeld. Dat vraagt ook borging van die
uitgaven voor de komende jaren. Je steunt een kind dan immers niet
slechts 1 jaar maar 4 jaren.
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Vooruitblik 2019
We kunnen niet anders constateren dat 2018 een moeilijk jaar was.
De wijze waarop we het jaar afgesloten hebben heeft ons echter veel goede
hoop gegeven. Ons nieuwe bestuurslid communiceert zeer actief in de nieuwe
whatsapp groep tussen het bestuur van EM en Saina Hope. Er wordt om de
twee weken vergaderd met elkaar in Kajiado en wij krijgen verslag hiervan. De
benodigde updates van rapporten, schoolgelden, betalingen etc. worden direct
gestuurd. De communicatie gaat sneller dan ooit. Dat geeft vertrouwen en
zorgt voor transparantie. En dit maakt ook dat we weer met elkaar in overleg

1 Externe organisatie

zijn over de grotere projecten waarvoor budget is opgebouwd, zoals een hek

Om onze doelen te verwezenlijken is het essentieel ter plekke een
organisatie te hebben die de lokale contacten kan onderhouden en de
activiteiten kan begeleiden. Dit is voor ons Elimu Msingi.

om de school ten behoeve van de veiligheid. Dit zullen we tijdens ons bezoek in
Kenia proberen te realiseren in samenwerking met EM. Daarnaast zijn we
enorm trots dat met de hulp van Saina Hope 35 kinderen op de basisschool
gesteund worden, 15 kinderen inmiddels ook middelbaar school onderwijs
kunnen volgen en de eerste 3 studenten voor het voortgezet onderwijs klaar
staan. In het nieuwe jaar zijn er zelfs 7 sponsorkinderen extra gestart op de

Stichting Sain Hope beschikt
over een ANBI status

middelbare school, wat ons totaal op 22 brengt. In mei 2019 gaan we weer naar
Kajiado om daar samen met EM af te stemmen en nieuwe afspraken te maken.
En om samen vooruit te kijken naar wat de toekomst ons brengt….zodat wij in
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staat blijven de kinderen van Saina Primary een grotere kans te geven om een
zelfstandig bestaan op te bouwen en een betere toekomst.
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