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Toelichting voorlopige jaarcijfers 2017
Deze voorlopige jaarcijfers zijn door de penningmeester gepresenteerd in een Excel-bestand en tevens 
vanuit het boekhoudprogramma aan de aanwezige leden van het Algemeen Bestuur in de vergadering 
van 21 april 2018 en toegelicht. 

Op basis van het beleidsplan en de daarin gemaakte reserveringen op basis van een meerjarenplan, 
werken we vanaf 1 januari 2014 met een extra boekprogramma waarin dit voor meerdere jaren kan 
worden bijgehouden en de boekingen worden vastgelegd. Zoals u van ons gewend bent in voorgaande 
jaren vindt u de jaren 2015 t/m 2017 naast elkaar in een Excel-overzicht en als extra de afrekening op 
basis van onze meerjaren-reserveringen. Na decharge voor het gevoerde beleid door het bestuur, wordt 
de jaarrekening ter verificatie aangeboden aan de heer Joost Rommens (accountant) voor de statutair 
vereiste verklaring van samenstelling. 

Wanneer deze verklaring beschikbaar is, zullen wij deze in een PDF-bestand plaatsen op onze website. 
Wanneer u prijs stelt op inzage, omdat u niet beschikt over internet, kan met u hierover een afspraak 
gemaakt worden. 

Ook dit jaar zijn wij weer verheugd om te kunnen melden dat de giften en donaties iets zijn toegenomen 
ondanks de langzaam opkrabbelende economie en de effecten die hiervan merkbaar zijn geweest voor 
zowel de zakelijke als particuliere donateurs die de stichting een warm hart toedragen. Ook dit jaar is 
ervoor gekozen om niet onnodig veel geld op de lopende rekening te laten staan, maar projecten actief 
op te pakken en om met het oog op de toekomst en de grotere uitgaven die er over enkele jaren aan 
zitten te komen reserveringen aan te vullen om op de noodzakelijke kosten voorbereid te zijn. 

Jaarafrekening 2017
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De projecten die in het jaar 2017 zijn gesteund (los van de vaste maandelijkse kosten) zijn:
• Klein periodiek onderhoud en onvoorziene kosten
• Kleine eindejaarsbonus voor de leerkrachten en een educatief uitstapje voor de kinderen op beide 

locaties
• Examengelden kandidaten (reeds gereserveerd)
• Project ‘leren = investeren in de toekomst’ (mede mogelijk gemaakt door projectaanvraag extern)
• Project Education St. Dorcas (mede mogelijk gemaakt door projectaanvraag extern)
• Studiekosten voor Lilian Lisanza (vanuit het studiefonds)

Wederom zijn er op basis van het gemaakte beleid en meerjarenplan bedragen gereserveerd (in 
navolging van de reeds gedane reserveringen in 2014 tot en met 2016). De stand van de reservering is op 
31 december 2017: 
• Studiefonds:  € 3.329
• Reservering lesmateriaal start 2018: € 500
• Gereserveerd voor aankoop grond/verhuizing (St. Dorcas):  € 20.000
• Project Investeren in leren = Investeren € 4.700

De eerder ingevoerde verhoging van de maandelijkse bijdrage in verband met de gestegen kosten is 
begin 2017 opnieuw bekeken en de situatie liet op dat moment niet anders dan een continuering van 
dit bedrag toe. Schommelende koersen, tekorten en politieke onzekerheid zorgen ook op dit moment 
nog steeds voor wisselende en vaak stijgende prijzen. Aan de start van 2017 is daarom uitvoerig overleg 
geweest met de locaties in Kenia waarna is besloten tot een verhoging van de voedselbijdrage en een 
kleine extra bijdrage voor een extra leerkracht in Mombasa. Immers; zonder goede begeleiding en met 
een lege maag is kennis opnemen erg lastig. 

Gelukkig hebben er weer vele leerlingen een diploma kunnen halen en hebben we door extra beschikbare 
giften een flinke impuls kunnen geven aan het onderwijs. Ondanks dat er op het spaartegoed is ingeteerd 
heeft de stichting op dit moment nog een gezonde buffer om ook direct actie te kunnen ondernemen 
wanneer dit nodig is. 

Ook zijn er geen aanvullende administratieve kosten, door het beheer van de website en het voorbereiden 
van het drukwerk (zoals nieuwsbrieven en jaarstukken) door Createkst, de levering van het drukwerk door 
Publipush. Het opstellen van de samenstellingsverklaring door Joost Rommens van BDO Accountants 
leverde in 2017 wederom een welkome besparing op.

Dankzij uw ruimhartigheid is 2017 gelukkig een jaar geworden waarin niet ingeleverd hoefde te worden 
op de maandelijkse kosten in Kenia en tevens met een duidelijke visie reserveringen gedaan konden 
worden voor de toekomst! Het is geweldig wat met deze beperkte middelen tot stand kon komen. Mocht 
u meer gedetailleerde informatie over de jaarcijfers wensen, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot het 
bestuur en in deze de penningmeester. 

Met vriendelijke groet, 
het bestuur 
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Beleidsplan 2017 en volgende jaren 
Missie 
De missie van onze stichting is de twee projecten, het St. Dorcas kindertehuis in Nairobi en de 
dagopvang “Child Support” in Mombasa, blijvend financieel te ondersteunen. De inzet van de stichting 
hierbij, is de kinderen in deze projecten uitzicht te geven op een betere toekomst door het bieden van 
directe en kleinschalige hulp met inschakeling van de lokale bevolking. De hulp bestaat uit het bieden van 
onderdak, het zorgen voor een dagelijkse maaltijd en het geven van goed onderwijs. Onderwijs is immers 
de brug naar een beter leven buiten de sloppenwijken. 

Inleiding 
Ondanks de instabiele politieke situatie en de regelmatig terugkerende terreuraanslagen, met name 
op het Afrikaanse continent en de langzaam herstellende wereldeconomie zijn we 2017, dankzij alle 
mensen en bedrijven die onze stichting ondersteunen, positief begonnen. De toenemende stijgingen 
op de wereldvoedselmarkt vervult het bestuur met grote zorg. Het is duidelijk dat de doelen die het 
bestuur zich stelt voor dit jaar en de komende jaren geheel afhankelijk zijn van onze vaste inkomsten en 
projectgiften. 

Door de uitgebreide kwartaalverslagen vanuit de twee projecten, gecoördineerd onze zaakwaarnemer 
Chris Mshamba in Nairobi hebben we een goed beeld van alles wat er moet gebeuren om onze 
doelstellingen voor 2017 te realiseren en tevens zorg te dragen voor de continuering van de projecten na 
2017. 

Doelstellingen 
Algemeen 
De belangrijkste doelstelling voor 2017 is, evenals in voorgaande jaren, de werving van nieuwe 
donateurs en het verkrijgen van voldoende giften om de projecten in Kenia goed en blijvend te kunnen 
ondersteunen. Het gaat om het St. Dorcas in Nairobi en het Child Support in Mombasa. De donaties en 
giften worden gebruikt voor de aankoop van voedsel, het bieden van onderdak en onderwijs aan de 
kinderen op beide locaties. 

Het geld dat ons wordt geschonken door sponsors wordt gebruikt om structurele verbeteringen en 
uitbreiding van de accommodaties voor beide projecten door te voeren en zo mogelijk een reserve 
op te bouwen voor een permanente huisvesting van het St. Dorcas kindertehuis op de locatie, waar nu 
pacht voor wordt betaald op basis van de pachtovereenkomst die loopt tot 2018. Indien een verhuizing 
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noodzakelijk blijkt, zal de aankoop van een perceel grond overwogen worden. Ook zal dan geld moeten 
worden vrijgemaakt voor nieuwe fundering en verhuizing van de opstal van de huidige gebouwen. 
Daarnaast is het van essentieel belang dat voor beide projecten bronnen van inkomsten worden 
gecreëerd om voor een deel zelf in het onderhoud te kunnen voorzien. 

Toelichting 
De reguliere inkomsten zijn bedoeld om de maandelijkse uitgaven aan voedselhulp, pacht, brandstof, 
tegemoetkoming in de geringe vergoeding van de leerkrachten te kunnen bekostigen. Na bezoek aan 
beide projecten in juni 2014 bleek er een existentiële noodsituatie betreffende de voedselvoorziening. 
Dankzij twee donateurs kon juli 2014 het maandbedrag weer worden verhoogd en hebben wij van deze 
donateurs de toezegging dat zij ook in 2016 dit tekort zullen aanvullen. Halverwege 2016 bleek er weer 
een nieuwe verhoging noodzakelijk vanwege de enorm gestegen prijzen voor voedsel op de wereldmarkt. 
Omdat deze nieuwe verhoging niet kon worden bekostigd uit de reguliere middelen, hebben wij 
daarvoor projectreserveringen moeten aanspreken. 

Als bestuur zijn wij er ons van bewust dat we willen werken aan stabiele ontwikkeling en groei. Door 
de onzekere situatie in Kenia en de kennis en ervaring die we vanuit zowel het bestuur, maar zeker 
ook vanuit onze donateurs, kunnen gebruiken is begin 2017 besloten om alle gegevens (waaronder 
financieel) nog duidelijker en gedetailleerder in kaart te brengen zodat met deze gegevens vanuit 
Kenia, de resultaten uit voorgaande jaren en specifieke kennis en ervaringen vanuit Nederland er een 
concreet business plan opgesteld zal worden en we vol vertrouwen projecten in de toekomst aan kunnen 
gaan, tijdig bijzonderheden kunnen signaleren en te allen tijde zorg kunnen dragen voor een juiste 
verantwoording. Uitgangspunt hierin is dat dit plan wordt opgesteld als gemeenschappelijk project zodat 
de noodzakelijke kennis ook met de locaties in Kenia wordt gedeeld en de werkwijze helder en duidelijk 
is. Ook hierin hopen wij een bijdrage te kunnen leveren in de lokale ontwikkeling.

Vanwege de huidige ontwikkeling zal een beleidsvisie op langere termijn noodzakelijk zijn en worden 
projectgiften gelabeld in overleg met de donateur aan een project voor het lopende jaar of deels 
gereserveerd voor de komende jaren. Ook zal het bestuur alles in het werk moeten stellen om onze 
projecten onder de aandacht te brengen van een breder publiek, charitatieve instellingen en 
stichtingen. Het bestuur werkt aan een plan van aanpak om dit te realiseren.  

Ondanks de altijd aanwezige economische en politieke instabiliteit in Kenia, zijn onze projecten stabiel 
gebleven, mede dankzij de ongelooflijke wil en inzet van de Keniaanse bevolking om een betere 
toekomst te bereiken. Daarom zal de stichting er alles aan doen om kansarme kinderen te helpen in 
nauwe samenwerking en met steun van de plaatselijke bevolking. 

St. Dorcas Kindertehuis in Nairobi 
Naast de belangrijkste doelstelling dagelijks voedsel, onderdak en scholing hebben wij ons voor 2017 als 
doel gesteld de gereduceerde examengelden van de leerlingen van het St. Dorcas kindertehuis in Nairobi 
te financieren. Dankzij een projectgift konden de examens in 2016 worden betaald. 
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De strategie van het inkomensproject van de vakleerklas is gewijzigd. Na de verkiezingen zijn er in de 
directe nabijheid van het Dorcas Kindertehuis een aantal centra op last van de nieuwe president gekomen 
die kansarme kinderen gratis een vakopleiding bieden. De bedoeling van de vakleerklas was in eerste 
instantie om de jonge mensen, die hun middelbaar diploma hadden gehaald en geen beurs konden 
krijgen voor verdere studie een tweejarige vakopleiding te bieden. Zo zouden ze op 18 jarige leeftijd beter 
toegerust zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en mogelijk via een mini krediet een werkplek 
kunnen realiseren. De gemaakte studieproducten zouden dan op de plaatselijk markt kunnen worden 
afgezet, waardoor er weer geld kon worden gegenereerd om materialen te kopen en de projectleider, 
vakleerkracht te kunnen betalen. Hiervoor werd in 2013 met hulp van een staflid van de Stichting Wanawa 
een Business Plan opgesteld; maar door de regerings-opleidingscentra valt het inkomsten aspect af. Het is 
zinloos hierin een concurrentiepositie in te nemen. 

Het opnieuw opstarten en slagen van het opleidingsaspect, als onderdeel van het lescurriculum is 
dus afhankelijk van een projectsubsidie, waarbij maandelijkse kosten van materiaal en vakleerkracht 
volledig betaald zullen moeten worden. Gelukkig kon in augustus 2014 een nieuwe impuls aan de 
vakleerklas worden gegeven nu de regeringsbeloften van de verkiezingen achterwege bleven, zien we een 
opleving van de markt en geven vrijwilligers uit de gemeenschap les aan de kinderen in de vakleerklas 
en kon de stichting een projectbedrag beschikbaar stellen voor de eerste aankoop van materialen, die 
in eerste instantie werden gebruikt voor het maken van stoelen, kasten, schoolbanken en bedden en 
textielartikelen voor de lokale markt. Ook werden onder deskundige leiding reparaties verricht aan de 
gebouwen. De realiteit gebiedt dat het bestuur prioriteiten moet stellen, waarbij voedsel en scholing van 
leerlingen en leerkrachten en examens gewaarborgd moeten worden in het beleid en de begroting 
voor 2017. 

Maar ook groei is noodzakelijk om onze projecten naar een hoger plan te brengen, zodat de 
toekomstperspectieven voor onze kinderen zullen toenemen. Daarom meent het bestuur de plannen 
daartoe op te nemen in de begroting van 2017 met het oormerk dat dit projecten zijn voor meerdere 
jaren, waarvoor het streven is daar sponsoren voor te zoeken. Nu St. Dorcas, sinds 2016 de beschikking 
heeft over een Practicum Lokaal en zij hiervoor de goedkeuring en licentie hebben ontvangen om als 
volledig examencentrum te mogen functioneren verwachten we gereduceerde examentarieven voor 2017. 
Dorcas had al een licentie voor het afnemen van de Primary Exams, die op eigen locatie mogen worden 
afgenomen,waar alleen maar een minimale afdracht hoeft plaats te vinden van examen belasting. 
Ook vervallen nu de kosten voor praktische training in een externe laboratorium locatie. 
En last but not least zouden studenten van buitenaf kunnen worden toegelaten voor het afleggen van 
examens, waardoor Dorcas extra inkomsten kan genereren. 
In een poging om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten, is de Keniaanse overheid van plan 
(head) teachers/project managers te verplichten cursussen ter certificering te laten volgen. 
Bij een projectsubsidie zouden er elk jaar 2 stafleden van Dorcas in Nairobi, daarvoor in aanmerking 
kunnen komen. Zoals het de wens is van de leerkrachten zich te ontwikkelen; is dit ook onmiskenbaar de 
wens van succesvolle examenkandidaten in het kindertehuis. Zij hopen vurig op een sponsor om verder te 
kunnen studeren. Dit is uit onze reguliere middelen helaas nog niet te bekostigen. 
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Ons streven naar de oprichting van een studiefonds heeft gestalte gekregen in de bekostiging van de 
opleiding tot leerkracht van onze oud-leerling Mbone Selpher. Ze hoopt halverwege 2017 haar opleiding 
tot onderwijzeres af te ronden en keert dan voorlopig terug naar St. Dorcas om les te gaan geven. We 
hopen op investeerders voor ons studiefonds zodat meer leerlingen en leerkrachten in staat gesteld 
kunnen worden hun studie en bijscholing hieruit te kunnen bekostigen. 

Child Support in Mombasa 
Een andere belangrijke doelstelling voor 2017 is om ons project, de dagopvang! daycare voor jonge 
kinderen van Child Support in Mombasa, na de voltooiing van de uitbreiding nieuwbouw verder te 
ontwikkelen door de kansen van onze kinderen op een goede middelbare opleiding te vergroten door 
meer aansluiting te zoeken voor samenwerking met een Publieke School. Hun doorzettingsvermogen 
konden wij als bestuur nauwelijks bijhouden. Er is een derde leerkracht aangesteld en er wordt nu 
een compleet primary curriculum aangeboden aan 60 leerlingen van 4-8 jaar in drie klassen. Door 
projectgiften heeft het bestuur de inrichting en leermiddelen van dit derde lokaal kunnen realiseren. De 
lokalen zijn geschilderd en er wordt veel steun in nature gegeven door de lokale bevolking. Ze zijn trots 
op Child Support. 

Door de sponsorloop actie van onze collega-bestuurder hebben onze beide projecten nu de 
beschikking over een laptop met dongel, scanner en printer. Vooreerst worden deze gebruikt voor een 
betere en snellere communicatie tussen stichting en project, ook kunnen nu lessen worden geprint en 
individuele kinderen wegwijs gemaakt op dit nieuwe fenomeen. Na de verkiezingen in 2013 was er sprake 
van dat er op de scholen een project gestart zou worden om alle Keniaanse kinderen vertrouwd te maken 
met het gebruik van de computer. Tot op heden is dit bij een verkiezingsbelofte gebleven en blijft de 
inrichting van een IT hoek staan op het verlanglijstje om naar een hoger onderwijsplan te komen. 

Dit geldt ook voor de onderwijskrachten en wij zullen in overleg met hen voor 2017 een plan opstellen 
dat men vanuit het studiefonds her- en bijscholing kan ontvangen, mits er investeerders voor ons 
studiefonds gevonden worden. Omdat het personeel in Child Support slechts een zeer geringe 
vergoeding ontvangt, die varieert van 36 tot 55 euro per maand, is het noodzakelijk dat er vanaf 2017 
een aanpassing van deze vergoeding is gerealiseerd, omdat we anders het risico liepen deze uitstekende 
krachten kwijt te raken voor ons project. 

Door de hogere voedselprijzen hebben zowel Dorcas als Child Support moeten interen op 
hoeveelheid en kwaliteit van het voedsel. Vooral in Mombasa, omdat dit vooral jonge kinderen zijn, 
moeten we uitkijken dat ze nog voldoende voedingsstoffen dagelijks binnenkrijgen. Ook voor dit project 
is het belangrijk dat men zoveel mogelijk gaat voorzien in de eigen uitgaven en inkomsten. 
Evenals voorgaande jaren is het de bedoeling op onze website voortaan de gelegenheid te geven 
aan bedrijven of instellingen om zich te profileren d.m.v. hun logo dat zij het werk van de stichting 
steunen. Ook zullen wij stimuleren dat onze particuliere donateurs en sponsors onze link willen 
opnemen onder hun mailpost op hun website. Veel meer dan deze korte opsomming van onze plannen is 
te vinden op onze website, waar ook de Nieuwsbrieven gedownload kunnen worden. 
Volg daarom de ontwikkelingen van onze plannen op www.gelijkekansen.org 
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Toelichting begroting 2018

Het financieel plan van de stichting vloeit direct voort uit onze missie om de twee projecten, het Dorcas 
kindertehuis in Nairobi en de dagopvang “Child Support” in Mombasa, blijvend financieel te kunnen 
ondersteunen. 

In het afgelopen jaar is veel energie gestoken in een aantal specifieke projecten, gericht op de (middel-)
lange termijn. Zo is er onderzocht welke andere organisaties een gemeenschappelijk belang delen met 
Stichting Gelijke Kansen Kindertehuizen in Kenia en is, wanneer dit mogelijk was, een aanvraag gedaan 
om bij te dragen in de kosten die met het uitvoeren van de projecten gepaard gaan. Dit had bijzonder 
welkome extra inkomsten tot gevolg die we als stichting gelijk aan de genoemde projecten konden 
besteden. Ook dit jaar zullen wij als stichting hier vol op inzetten zodat naast de dagelijkse onkosten 
ook grotere groeiprojecten de kans krijgen om uitgevoerd te worden en hopelijk al op korte termijn hun 
vruchten af zullen werpen. Het project dat u terugziet in de begroting betreft het nog gereserveerde 
bedrag voor het jaar 2018 waaruit de opleiding voor de leraren en benodigde materialen zullen worden 
bekostigd.

Daarnaast blijft de focus liggen op de verhuizing van St. Dorcas. Mede door een aantal specifieke donaties 
voor dit project is hiervoor aan het begin van dit jaar al een mooi bedrag gereserveerd ter hoogte van 
€20.000. Met de noodzaak op korte termijn een alternatieve locatie te vinden vormt dit een degelijke 
basis, maar nog onvoldoende om het project in zijn geheel te bekostigen. Daarom wordt er dit jaar 
wederom voor dit project gereserveerd, maar ook lokaal in Kenia op de maatschappelijke betrokkenheid 
geattendeerd zodat ook vanuit die hoek een bijdrage (al dan niet in arbeid of het aanleveren van 
materialen) kan worden geleverd. Tevens zal dit jaar verder worden onderzocht welke mogelijkheden 
er zijn om grond aan te kopen, welke kosten hiermee gepaard gaan en hoe dit procedureel verder in 
werking zal gaan treden. Bij ontwikkelingen op dit vlak zullen wij u uiteraard tussentijds berichten via onze 
website of de periodieke nieuwsbrief.

Begroting 2018
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Doordat het project ‘leren = investeren in de toekomst’ ten uitvoer is gebracht wordt het in de begroting 
genoemde Studiefonds alleen gebruikt voor de afronding van de studie van Mbone Selpher en deels voor 
de studiekosten van Lilian Lisanza. De middelen die aan het fonds worden onttrokken zullen in dit jaar 
weer worden aangevuld om een gezonde spaarpot voor de toekomst te hebben, wanneer na het project 
‘leren = investeren in de toekomst’ zich andere mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling voordoen en 
hiervoor een aanvraag bij het bestuur binnenkomt. 

In het beleidsplan kunt u lezen dat wij er als stichting naar streven om de vaste maandelijkse onkosten 
te kunnen bekostigen vanuit de vaste donaties en de afzonderlijke projecten te steunen vanuit de giften. 
Dit jaar is tijdens de eerste vergadering gekeken naar de verwachte inkomsten vanuit donaties en hierop 
zijn de bedragen gebaseerd die maandelijks aan voedsel, brandhout en bijdrage voor de leerkrachten 
overgemaakt worden. Ook de vaste jaarlijkse kosten (examengelden, schoollicenties, etc.) proberen 
wij grotendeels vanuit de vaste donaties te bekostigen. Gelukkig zijn ook dit jaar weer een aantal 
toezeggingen binnengekomen voor donaties voor dit specifieke doel, waardoor een aanvulling voor beide 
locaties mogelijk blijft.

Het grootste gedeelte van de overige posten is gelijk gebleven. Ook dit jaar wordt de Verklaring van 
Samenstelling kosteloos door Joost Rommens van BDO Accountants verzorgd, wat evenals voorgaande 
jaren een bijzonder welkome kostenbesparing oplevert. Ook zorgen de inspanningen van Createkst en 
Publipush wederom voor schitterend kosteloos drukwerk en een vernieuwde en bijgewerkte website.

Om zoveel mogelijk van de inkomsten direct ten goede te laten komen van de projecten in Kenia is 
ervoor gekozen om het niet-gereserveerde spaargeld, de noodzakelijke buffer, zo klein mogelijk te 
houden en rond de 10% van de jaarlijkse verwachte uitgaven te zitten met een gereserveerd bedrag van  
€ 3500,00.

De reeds bekende projecten die in het jaar 2018 spelen zijn de volgende:
• Klein periodiek onderhoud en reservering calamiteiten:   € 2000
• Leermiddelen start 2018 (Mombasa):   € 1200
• Schoollicentie Nairobi:   € 500
• Schoollicentie Mombasa:   € 300
• Examengeld leerlingen 2018 (eigen laboratorium, St. Dorcas)   € 900
• Bijdrage studie Mbone & Lilian (vanuit studiefonds)   € 1000
• Project ‘ leren is investeren in de toekomst’ (opleidingskosten en opleidingsmaterialen): € 4700

Tijdens de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur in 2018 zullen de verschillende projecten worden 
besproken en zal overeenstemming bereikt worden over de prioritering. Hoewel wij hopen alle genoemde 
projecten uit te kunnen voeren zijn wij er ons van bewust dat de stichting slechts beperkte middelen heeft 
en zodoende is het stellen van prioriteiten onvermijdelijk. Door middel van de nieuwsbrief en updates op 
de website kunt u uiteraard de ontwikkelingen op het gebied van deze projecten volgen.
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De komende periode, waarbij onrust en de behoefde aan noodzakelijke ontwikkeling in navolging van de 
verkiezingen van vorig jaar nog aan de orde van de dag zijn en in Oost-Afrika honger en gebrek nog niet 
zijn bestreden, zullen er ongetwijfeld ook komend jaar vele veranderingen in Kenia plaats gaan vinden. 
Voor zover wij dit kunnen voorzien en erop kunnen anticiperen is er bij het opstellen van de begroting 
geprobeerd hier rekening mee te houden. Met de hoop en de intentie deze begroting volledig ten uitvoer 
te kunnen brengen, gaan wij dan ook het jaar 2018 tegemoet. 

We vertrouwen erop dat 2018 een bijzonder goed jaar mag worden, zowel voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden van onze stichting als voor al onze donateurs waar wij al jaren op kunnen bouwen. Alleen 
met uw hulp en ondersteuning kan de stichting de gestelde doelen in Nairobi en Mombasa realiseren. 
Heel hartelijk dank hiervoor!

Met vriendelijke groet, 
het bestuur 


