Jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van Kibera
In het jaarverslag maken we onderscheid tussen de activiteiten die de school betreffen en daarnaast
(het voortbestaan van) de stichting zelf.

Activiteiten 2021 (t.b.v.) Oloo Children Centre
Toch eindexamen doen

Na bijna tien maanden gedwongen sluiting in 2020 vanwege Covid-19 mocht de school januari 2021
weer open. In januari zijn ook altijd de afsluitende examens voor het Kenya Certificate of Primary
Education (KCPE). Dat certificaat is nodig voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Voor zover de
regels dat toelieten is met de kinderen van het laatste jaar (grade 8; vergelijkbaar met tweede klas
voortgezet onderwijs) in 2020 gewerkt aan de voorbereiding van dat afsluitend examen. Zestien
kinderen gingen in januari 2021 op voor het examen en ze zijn allemaal geslaagd.

Nieuwe vakken, nieuwe boeken
De Keniaanse overheid heeft een aantal vakken
toegevoegd aan het curriculum. Enkele daarvan
waren eerder afgeschaft en worden nu weer
ingevoerd zoals huishoudkunde. Voor deze
vakken zijn nieuwe boeken nodig en als
Stichting hebben we toegezegd de aanschaf van
exemplaren voor de leraren voor onze rekening
te nemen. Boeken voor de kinderen staat nog
op het verlanglijstje. Nieuwe vakken zijn voor de
kleutergroepen onder andere aanvankelijk lezen
en rekenen, hygiëne en voeding. Voor de
hogere klassen gaat het om onder andere een
uitbreiding binnen ‘science’ en daarnaast om de
vakken muziek, kunst en bewegingsonderwijs.
(bibliotheek)
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Nieuw meubilair
Door groei van het aantal
leerlingen waren er niet meer
voor alle kinderen stoelen en
tafels. Er is met steun van de
Stichting voor 600 euro nieuw
meubilair aangeschaft.

Coaches ter ondersteuning
Als Stichting vinden we het belangrijk dat Judy Oloo ondersteuning uit de eigen omgeving heeft bij
het nadenken over ideeën en plannen om de school verder te ontwikkelen en klaar te
maken/houden voor de toekomst. Onze contacten in Nairobi zijn op zoek gegaan en er zijn vanuit
een plaatselijke organisatie twee Keniaanse coaches benaderd als sparring partner voor Judy en haar
team. Een coach is afkomstig uit de onderwijswereld, de andere heeft ervaring in het werken met
NGO’s en kent Nederland vanwege zijn studie daar. Er is inmiddels kennisgemaakt en een eerste
overleg heeft plaatsgevonden. Betrokkenen hebben een Whatsappgroep opgericht voor snelle
uitwisseling.

De Stichting vrienden van Kibera
Website
We hebben de website (www.vriendenvankibera.nl) vernieuwd. Belangrijkste aanpassing is de
toevoeging van een menu dat de lezer sneller naar verschillende onderdelen brengt. Lezers van de
website wilden meer informatie over de school, de leerlingen, de leraren en het onderwijs. Lieke
Aarninkhof en Dennis de Weerd (onze Nederlandse contacten in Nairobi) hebben op ons verzoek een
leraar en kinderen van de school geïnterviewd. De opbrengst daarvan staat op de website. Daarnaast
is informatie toegevoegd over het onderwijs in Kenia. Via de website zijn ook jaarverslagen,
beleidsplannen en nieuwsbrieven in te zien.
Van de website is een samenvatting gemaakt en vertaald in het Engels voor internationale bezoekers.
Voor hen is eveneens de nieuwsbrief vertaald en ook die is toegankelijk via de website.

Samenstelling bestuur
Femke van Glansbeek-Timmermans is door privé omstandigheden met de bestuurswerkzaamheden
gestopt. Met ingang van juli 2021 is haar positie als secretaris overgenomen door Gerda Geerdink die
al vanaf de oprichting van de Stichting in 2019 betrokken was. Zij is nu officieel bestuurslid. Gerda
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Geerdink werkte als onderwijskundige/onderzoeker en was als associate lector ook betrokken bij
internationalisering van de lerarenopleiding.
Het bestuur is in december 2021 uitgebreid met een vierde lid: Chantal Kool. Ze is een recent
afgestuurde wiskundige die via de voorzitter kennismaakte met de stichting. Ze is gepassioneerd over
gelijke kansen in het onderwijs en wil zich graag met ons inzetten voor de school in Nairobi.
Willem Bens, de penningmeester werkte tot november 2021 bij Incentro en dat zorgde voor warme
banden tussen de Stichting en Incentro. Het bedrijf Incentro is een belangrijke donateur. We willen
de rechtstreekse binding met het bedrijf houden en zijn nog bezig met het zoeken naar een
bestuurslid dat werkzaam is binnen Incentro. We hebben nauwe banden met de twee Nederlandse
mensen die de Afrikaanse vestigen van Incentro in Nairobi, Kenia managen. Een bestuurslid vanuit
Incentro blijft nog een wens.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
Peter Doting: Voorzitter
Gerda Geerdink: Secretaris
Willem Bens: Penningmeester
Chantal Kool: lid
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2021 acht keer vergaderd waaronder twee keer online met Judy Oloo en onze
Nederlandse contactpersonen in Nairobi. De afspraak is gemaakt om ook in de toekomst eens per
drie maanden dat gezamenlijke overleg te voeren. Belangrijkste beoogde opbrengst van die
uitgebreide bijeenkomsten is elkaar beter leren kennen zodat we de school en de werkzaamheden in
Nairobi optimaal kunnen ondersteunen. Mede door de lockdown waar we nog steeds in zitten
vergadert het bestuur zelf ook meestal online. We hebben een fysieke bijeenkomst kunnen
organiseren en willen dat ook zeker een keer per jaar blijven doen.
Sponsoren
We hadden afgelopen jaar genoeg middelen om een (beperkte) maandelijkse bijdrage te kunnen
doen. In december zijn we royaal ondersteund Incentro. Het bedrijf heeft haar werknemers als
kerstcadeau twee opties geboden: sportschoenen of een schenking aan Oloo Children Centre. Heel
veel werknemers kozen voor dat laatste en dat heeft een mooi bedrag opgeleverd (zie jaarrekening).
Communicatie
In september 2021 is een digitale nieuwsbrief verspreid onder donateurs en relaties. We hebben een
Engelstalige versie verzonden aan alle bezoekers van het Oloo Children Centre hun emailadres achter
hadden gelaten in het gastenboek. Helaas heeft dat geen extra donateurs of eenmalige giften
opgeleverd.
Er komen vaak bezoekers bij de school omdat er toeristische tochten door de sloppenwijk Kibera
worden georganiseerd. We hebben flyers laten drukken die de school kan uitreiken aan die
bezoekers. Op die wijze hopen we te bewerkstelligen dat ze na hun bezoek aan Kenia alsnog
besluiten dat de school het verdient gesteund te worden.
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Jaarrekening 2021 - Stichting Vrienden van Kibera
U leest de jaarrekening van stichting Vrienden van Kibera voor het boekjaar 2020. Op deze pagina
vindt u een korte uitleg van de werkzaamheden die verricht zijn in 2021 en de daarbij horende
kosten, zoals verder verwerkt in de balans (pagina 3) en winst- en verliesrekening (pagina 4) van dit
document.

Verantwoording
Gedurende het jaar 2021 heeft de stichting zich beziggehouden met fondsenwerving bij zowel
personen als bedrijven. Dit heeft geleid tot een totaal van EUR 12.803,07 aan giften. Het overgrote
deel was afkomstig van eenmalige giften door personen - EUR 6.243,28
Tijdens het jaar 2021 is EUR 9.247,73 uitgegeven aan de doelstellingen van de stichting. In 2020 was
het bedrag hoger omdat er in dat jaar flink geïnvesteerd is in de nieuwbouw van de school. In 2021 is
met het geld onder andere het volgende bewerkstelligd:
1. Aanschaf van tafels en stoelen
2. Aanschaf van materialen voor de bouw van een nieuw schoolgebouw.
3. Aanschaf leermiddelen
Voor het jaar 2022 blijft het doel meer donateurs te werven voor periodieke giften en daarmee nog
herhaaldelijke giften binnen te halen. Door commitment te krijgen van zowel individuen als bedrijven
op een periodieke gift voor een langere periode, kan de stichting risico voor de continuïteit van de
stichting mitigeren en meer zekerheid bieden aan de directeur van de school, Judy Oloo, en de
schoolgaande kinderen in Kibera.
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Balans per 31 December 2021 na resultaatbestemming

31 december 2021

31 december 2020

€

€

Liquide middelen

9.677,67

6.487,30

Totaal Activa

9.677,67

6.487,30

ACTIVA
Vlottende Activa

31 december 2021

31 december 2020

€

€

Eigen vermogen

9.677,67

6.487,30

Totaal Passiva

9.677,67

6.487,30

Passiva
Eigen vermogen
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Staat van baten en lasten over 2021

Saldo 2021

Saldo 2020

€

€

12.803,07

16.792,38

Periodieke giften personen

3800

2.050,00

Periodieke giften bedrijven

0,00

0,00

Eenmalige giften personen

6.243,28

350,00

Eenmalige giften bedrijven

2.759,79

14.392,38

Besteed aan doelstellingen

9.247,73

(13.209,89)

Algemene lasten

(364,97)

(340,36)

Resultaat

3.190,37

3.242,13

Baten (uit fondsenwerving)

Lasten
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