Stichting

Saina Hope

Jaarverslag 2019
35 Kinderen op Saina Primary school

(geen) bezoek aan Kajiado

Financiën

In 2019 hebben we 35 kinderen via 1-op-1 sponsoring gesteund. Uit deze
sponsoring werden verschillende zaken betaald. De kosten voor een jaar
sponsoren bedragen 70 euro.

Het bezoek aan Kajiado stond gepland voor mei 2019 maar kon door

De financiële huishouding van onze stichting is gezond. In 2019 hebben we
voor het eerst weer meer uitgaven gehad dan inkomsten. Dit heeft vooral
te maken met uitgestelde betalingen uit 2018 die we in 2019 alsnog hebben
gedaan. Deze uitgestelde betalingen hadden te maken met de problemen
die we in 2018 gehad hebben met 1 (inmiddels oud) bestuurslid van EM.
In 2019 zijn de activiteiten in Kenia ook weer volledig op gang gekomen.
Ook is in onze financiën nog voldoende geborgd dat we onze lopende
projecten kunnen financieren én blijven kunnen financieren. Dit is met
name nodig om de toename van het aantal kinderen op de middelbare
school te kunnen blijven borgen. Dit aantal is immers wederom
toegenomen (7 extra) en deze kosten zijn niet voor 1 jaar maar voor 4 jaar.
Daarnaast is er ruimte voor een groot project (zie voor meer informatie
hiervoorhierover de vooruitblik op 2020).

persoonlijke omstandigheden van het bestuur helaas niet doorgaan.
Een nieuw bezoek werd gepland voor januari 2020 en heeft ook plaatsgevonden.
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Voor nog geen 4 euro
per maand kan een
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een maand lunchen.
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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.

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 2019 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!

HET BESTUUR VAN STICHTING SAINA HOPE

16.397

22 Middelbare school kinderen
In 2019 is het totaal kinderen op de middelbare school dat we steunen van
15 naar 22 gegroeid. 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 8.000 kes (ongeveer 70 euro)
per jaar. Dit om ook hun commitment te hebben voor het volgen van
middelbaar school onderwijs door hun kind.

214
Kajiado is een kleine stad,
ongeveer 60 kilometer
ten zuiden van Nairobi.
Kajiado heeft ongeveer
8.000 inwoners.

25.539

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

21.141

Communicatie
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 2019 nieuwsberichten naar aanleiding van ons geplande en daarna
helaas geannuleerde bezoek aan Kenia. Gedurende het jaar zijn onze
volgers, donateurs en sponsoren op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de sponsorkinderen en de school in Kajiado Kenia.

Mary start op de universiteit!
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2019 resumerend en een vooruitblik 2020
Na een moeilijk 2018 was 2019 vooral een jaar om alles weer op de rit te krijgen.

Mary is het eerste kind dat door steun van Saina Hope gaat studeren en
daar zijn we enorm trots op, want studeren is voor veruit de meeste
kinderen niet weggelegd. Mary behaalde echter mooie cijfers. Haar familie
is zelf enorm gemotiveerd om Mary te laten studeren, dus ook zij dragen
een deel bij van de kosten. Mary volgt een opleiding tot verpleegkundige
aan de Universiteit van Nairobi.

Dat is gelukt. Het bestuur van EM is weer op volle sterkte en functioneert goed,
mede door het nieuwe jongere bestuurslid.. De lijnen met Kenia zijn korter door
het gebruik van een whatsapp groep die dit keer ook veelvuldig gebruikt wordt.
Het vertrouwen is hersteld maar we hebben de teugels wel strakker aangespannen door bijvoorbeeld waar mogelijk pas achteraf uitgaven te vergoeden. Het is
jammer dat ons bezoek ter plaatse in 2019 niet door kon gaan door privé-omstandigheden. Dit bezoek heeft gelukkig wel meteen in januari 2020 plaatsgevonden
en was weer succesvol. Het in 2019 opgestarte project om een klaslokaal te laten
bouwen is in januari 2020 in gang gezet. De klassen op Saina Primary raakten

Hi Mary,
welcome to Nairobi!

Chantal, Jetteke en Saskia

12.213

1 Externe organisatie

overvol, met soms meer dan 70 kinderen per klas. Door het nieuwe lokaal kan een

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.

verbetert.

van de klassen gesplitst worden waardoor de kwaliteit van het onderwijs
En daarvoor doen we het nog steeds allemaal…..dat de kinderen

onderwijs kunnen volgen en daarmee de kans te geven om een zelfstandig
bestaan op te bouwen en een betere toekomst voor hen en hun families.
Ook het feit dat onze eerste student (Mary) is gestart met de universiteit en een

Stichting Sain Hope beschikt
over een ANBI status

tweede (Moora) staat te wachten om ook verpleegkundige te worden, maakt ons
trots.
We danken dan ook iedereen die het vertrouwen in ons behouden heeft voor alle
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