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1. Stichting Steunfonds “Kenya Project”
1.1 Oprichting, doelstelling en certificering
Het Kenya Project is op 26 augustus 1988 in Etten-Leur gestart door een destijds jonge Nederlandse
weduwe, Rentia Krijnen-Hendrikx. Het doel was om werkgelegenheid te bieden aan de veelal jonge
weduwen van de Luo-stam in West-Kenia (rond het Victoriameer) die niet vererfd willen worden, omdat dit
vaak leidt tot misbruik. Er wordt structurele hulp geboden aan deze vrouwen en hun kinderen.
De statutaire doelstelling luidt als volgt:
“Het zonder winstoogmerk verzamelen en beschikbaar stellen van startgelden voor het
opzetten van bedrijfjes door alleenstaande vrouwen in Kenya”
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
en heeft bovendien het CBF Keurmerk voor goede doelen. Het CBF heeft op haar website
voor alle erkende stichtingen een erkenningspaspoort gepubliceerd met daarin een overzicht van ons werk
en onze financiën. Kijk hiervoor op www.cbf.nl/organisatie/kenya-project-etten-leur.
Het bestuur publiceert eenmaal per jaar de jaarrekening die voldoet aan de richtlijn RJ650 voor goede
doelen.
1.2 Bestuur
Het bestuur van Stichting Steunfonds “Kenya Project” bestaat uit de volgende leden:
Jet Moolekamp
Lodewijk Vermeulen
Theo van den Bergh
Luus Heeren

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Het bestuur komt maandelijks bijeen voor een vergadering. Tweemaal per jaar reizen enkele bestuursleden
op eigen kosten naar Kenia om de projecten te bezoeken en overleg te hebben met de weduwen en de
lokale coördinatoren.
Rentia Krijnen is als oprichter en ambassadeur van de stichting nog steeds betrokken bij “het project”. In een
garage van haar huis is het winkeltje, Duka Matin, gevestigd, dat tweemaal per week open is. Er worden
door de vrijwilligers curiosa en tweedehands goederen verkocht en het wordt goed bezocht. De opbrengsten
van Duka Matin komen rechtstreeks ten goede aan de projecten.
1.3 Vrijwilligers en vrijwilligersactiviteiten
Met ondersteuning van een groep vaste vrijwilligers houdt het bestuur zich gedurende het jaar ook bezig met
verschillende activiteiten om het werk van het Kenya Project te promoten, zoals het winkeltje, boekstalletjes,
verkoop van jam, chutney, kaarsen en tassen op markten, fairs en via Marktplaats, workshops en
statiegeldacties. Ook publiceert de stichting driemaal per jaar een nieuwsbrief en levert informatie aan voor
de plaatselijke pers.
1.4 Toekomst van de Stichting Steunfonds ‘Kenya Project’
Op de volgende pagina staat een toelichting op het ontstaan, de groei en de inbedding van het project in
Kenia. We werken inmiddels nog samen met 15 gemeenschappen en streven er naar de weduwengroepen
in deze gemeenschappen te laten groeien naar een niveau van zelfredzaamheid. Dit proces van
verzelfstandiging was vanaf het begin het doel, maar over de concrete afbouw hebben we in 2016 besloten
(bij het aantreden van het huidige bestuur). Bij enkele van de eerste groepen, is dit reeds voltooid. De
komende jaren gaan we de overige dorpen ook begeleiden naar zelfstandigheid. Daarna dragen we onze
werkzaamheden voor 100% over aan de lokale teams en de weduwengroepen zelf en wikkelen we onze
werkzaamheden in Nederland, na dan bijna 40 jaar, af.
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2. Uitvoerende partner: Ahero Awasi Catholic Widows Project
2.1 Ontstaan
Ons programma vindt plaats in Kenia, in de provincie
Nyanza, in verschillende dorpsgemeenschappen rondom
de stad Kisumu.
In Kenia startte het project in 1989 in Ahero met enkele
weduwen die onder leiding stonden van Gaudencia en
Florence, beiden werkzaam bij een sociaal-pastoraal
centrum, respectievelijk als sociaal werkster en
coördinator/ administrateur en beide heel goed in staat om
weduwengroepen te coördineren. Uit deze kleine start
groeide het Ahero Awasi Catholic Widows Project naar 16
dorpen (73 groepen) met leiding in Kisumu East en in
Kisumu West. De twee hoofdcoördinatoren vormen samen
officieel onze lokale counterpart, verantwoordelijk voor de
coaching van alle weduwengroepen die we ondersteunen.
Foto: de drie oprichters van het “Kenya
Project”, vlnr Gaudencia, Rentia en Florence

2.2 Huidige teamsamenstelling
Toen Gaudencia in 2010 met pensioen ging en haar taken
neerlegde, waren er inmiddels zowel ten oosten als ten
westen van Kisumu verschillende nieuwe
weduwengroepen bijgekomen, die graag aan ons project
wilden deelnemen. Het werd tijd om de leiding uit te
breiden en op te splitsen:
Ten westen van Kisumu worden de projecten inmiddels
gecoördineerd door Anne Adera. Alle deelnemende
weduwengroepen die ten oosten van Kisumu liggen vallen
onder de coördinatie van Norah Anyango. Norah vervangt
medeoprichtster Florence, die na 30 jaar voor de
weduwengroepen te hebben gewerkt, in 2019 ook met
pensioen is gegaan.
2.3 Contactgegevens
Contactpersoon 1:
Norah Anyango
Coördinator Kisumu East

Anne Adera (l) en Norah Anyango (r)

Contactpersoon 2:
Anne Adera
Coördinator Kisumu West

2.4 Aangesloten weduwengroepen
Veel dorpen in Kenia hebben een versnipperde geografische structuur en bestaan als zodanig uit
verschillende kleine sub-dorpen. Om vanuit een dorp als weduwengroep te mogen deelnemen aan de
programma’s van het “Kenya Project” is het verplicht om een eigen bestuur, met een voorzitter, secretaris,
penningmeester en coördinator aan te stellen.
Eén van de eisen aan dit bestuur is dat de
voorzitter en de coördinator tenminste op
basisniveau de Engelse taal beheersen. Alle bij
het project aangesloten weduwen uit een dorp en
de daarbij behorende sub-dorpen, kiezen
tezamen uit hun midden dus een bestuur,
waarvan de voorzitter en de plaatselijke
coördinator hen in het afdelingsbestuur
vertegenwoordigt.
Tijdens onze bezoeken overleggen wij met zoveel
mogelijk van de aangesloten weduwengroepen.

Foto: de weduwen in vergadering tijdens ons bezoek
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3. Projectbeschrijving: hoe de weduwengroepen ook dit jaar aan hun zelfredzaamheid gaan werken
3.1 Probleemstelling
Als stichting sinds 1997 (maar eigenlijk al sinds 1988/1989) zijn wij werkzaam in dorpen waar weduwen zich
geconfronteerd zien met de enorme gevolgen van vererving: bij overlijden van hun echtgenoot komen een
vrouw, haar kinderen en alle eigendommen toe aan de schoonfamilie, veelal een broer van de overleden
echtgenoot. De socio-economische status komt volledig te vervallen.
Deze vorm van vererving bij de Luo-stam in Kenia vindt al meer dan 400 jaar plaats, maar was vroeger, toen
de Luo nog nomadisch leefden, een positief gebruik. De schoonfamilie ontfermde zich dan over een weduwe
en haar kinderen. Echter, naarmate de armoede in Kenia groeide, en mede door het feit dat de Luo zich
permanent vestigden, groeide hierdoor het misbruik van deze vrouwen en hun kinderen.
De weduwe en haar kinderen kunnen op alle terreinen (ook seksueel) als een soort slaaf worden gebruikt.
Wil je niet worden vererfd, dan is er geen pardon en word je - met je eventuele kinderen - op straat gezet.
Wat een keus. Dus, zonder huis, onderdak eten en bescherming is het niet vreemd dat dan het verkopen
van je lichaam soms de enige manier is om het hoofd boven water te houden. Vrouwen die samen met hun
echtgenoot land bezaten, een huis, een bankrekening of zelfs een fabriekje, blijven berooid achter. Vrouwen
worden gedwongen zonder salaris te werken op het land en kinderen gaan vaak niet naar school.
Steeds meer vrouwen en weduwen in Kenia zetten zich af tegen vererving, maar dit blijkt een moeilijk en
soms gevaarlijk proces. Als vrouwen echter in staat blijken te zijn om economisch zelfstandig te worden,
nemen deze risico’s af en kan een vrouw haar socio-economische status langzaamaan weer opbouwen.
3.2 Te behalen doelstelling
Het is ons doel om de effecten van vererving tegen te gaan, door Luo weduwen financieel zelfstandig te
leren zijn en blijven. Wij helpen hen met financiering voor een eigen of collectief bedrijfje en ondersteunen
intussen ook tijdelijk op andere fronten binnen het gezin. De inkomsten uit eigen onderneming dragen in
toenemende mate bij aan het eigen levensonderhoud. Na ondersteuning, training en begeleiding laten we de
weduwen geleidelijk los en blijken zij vaak hun eerder behaalde niveau te kunnen handhaven. Een prachtig
resultaat!
Met voortschrijdend inzicht hebben we vanaf 1988/1989 deze aanpak steeds verder verfijnd en heeft deze
zich bewezen: Onder de bezielende leiding van onze lokale coördinatoren organiseren de weduwen zich,
ontwikkelen zij zich en worden langzaamaan economisch zelfredzaam. Kinderen kunnen een
schoolopleiding afmaken en krijgen betere kansen op werk en inkomen.

Foto: een kippenfarm brengt een welkome aanvulling
op het basisinkomen
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3.3 Duur en doel van het programma
Elke weduwengroep krijgt gedurende vijf jaar lang maandelijks coaching. Gedurende die periode worden zij
waar nodig ondersteund bij het volgen van onderwijs voor één van hun kinderen. Het programma heeft op
deze manier ook een bijzonder sterk effect op de toekomst van de kinderen en het gezin als geheel. Daarna
volgt een afbouwfase van drie jaar, waarin de vrouwen geen coaching ontvangen, nog wel gevolgd worden,
maar in afnemende mate gesteund worden.
Jaar 1 t/m 5, coaching én:

Prioriteit 1, 2 en 3

Schoolgeld voor kinderen in form 1, 2, 3 en 4

Jaar 1 van afbouw:

Prioriteit 1, 2

Schoolgeld voor kinderen in form 2, 3 en 4

Jaar 2 van afbouw:

Prioriteit 1

Schoolgeld voor kinderen in form 3 en 4

Jaar 3 van afbouw:

n.v.t.

Schoolgeld voor kinderen in form 4

Het doel is dat de deelnemende vrouwen na deze periode activiteiten hebben kunnen ontplooien die
voldoende ontwikkeld zijn om het behaalde economische niveau te behouden en waar mogelijk nog verder
te laten groeien.
3.3.1 Priority #1 Core business
Wat hebben de weduwen nodig voor economische ontwikkeling?
De vrouwen bedenken zelf hoe ze hun bestaan kunnen verbeteren. Dit kan gaan middels inkomsten uit
individuele of coöperatieve bedrijven. Denk aan eetcafés, maïsmolens, winkeltjes, naaiateliers,
zeepmakerijen, ploegbedrijven, verhuurbedrijfjes, voedselvelden, kippenfarms, bomenkwekerijen,
watervoorzieningen of pakezels met kar. Tijdens onze werkbezoeken (op eigen kosten) bespreken we in de
dorpen, maar ook in de Oost en West vergaderingen, de plannen die weduwen hebben om zichzelf te
ontwikkelen. Wij controleren de verslaglegging, stellen de randvoorwaarden, overleggen met de lokale en
hoofdcoördinatoren, en daarna wordt de definitieve keuze gemaakt.
3.3.2 Priority #2 Necessary
Randvoorwaarden, zoals een dak boven het hoofd en schoolgeld voor een kind
Omdat veel van de deelnemende gezinnen in erbarmelijke omstandigheden leven, ondersteunen we ook
rand voorwaardelijk. Als voorbeeld: voor gezinnen die geen eigen woonruimte hebben, bouwen we een
eenvoudige hut zoals die in de omgeving gangbaar zijn. Bij zwaar beschadigde hutten helpen we om deze
op te knappen. Het hebben van een dier kan vaak het leven van een weduwe een stuk gemakkelijker
maken. Daarom verstrekken we ook koeien, schapen en geiten als aanvulling bovenop de ontwikkeling van
ondernemerschap zoals beschreven onder Priority #1.
Een deelnemende weduwe krijgt via het programma voor maximaal één kind tegelijk schoolgeld voor
de middelbare school. Dat is nodig, omdat alle gezinnen dan een kans krijgen op ten minste één
schoolgaand kind. De weduwen moeten over de schoolbetalingen rapporteren met een betalingsbewijs van
schoolgeld. Het coördinatieteam heeft een lijst met schoolgaande kinderen en op welke school hij of zij zit.
Het totaal aantal kinderen dat bekostigd wordt uit het programma wordt gelijkelijk verdeeld over klas 1, 2, 3
en de eindexamenklas 4. De uitstroom is met deze planning jaarlijks ongeveer gelijk en er kan dus een even
zo grote instroom van nieuwe leerlingen worden ingepland. De meerjarige kosten zijn dan jaarlijks ongeveer
gelijk. Deze puzzel wordt bij elke weduwengroep elk jaar opnieuw gedaan.
3.3.3 Priority #3 Nice to have
Niet strikt noodzakelijk, maar wel belangrijk
Als bestuur in Nederland nemen we voor deze prioriteit geen geld op in de begroting. Soms ontvangen we
echter een donatie die geoormerkt is en die we dus aan die bestemming besteden. Dit kan gaan om
muskietennetten ter preventie van malaria, dekens, medicijnen of een HBO of universitaire studie van één
van de kinderen. Dit laatste doen we alleen als we geoormerkte donaties krijgen die garanderen dat de
volledige studie gevolgd kan worden. Zo hebben we in 2021 een school gebouwd, geheel betaald door één
donor.
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3.4 Doelgroep
Veel van de groepen die we in de afgelopen jaren hebben ondersteund, zijn inmiddels financieel
zelfredzaam. Inmiddels werken we nog met weduwengroepen in een 15-tal dorpen, waarvan er 10 nog
daadwerkelijke financiële ondersteuning krijgen.
Concreet bereiken we de volgende doelgroepen:
 650 weduwen in 10 dorpen
 Gemiddeld heeft een weduwe 4 kinderen. uit elk gezin betalen we van één schoolgaand kind het
schoolgeld, direct aan de school waar het kind naartoe gaat. Alle kinderen hebben uiteraard baat bij een
betere socio-economische positie van hun moeder, dus in totaal bereiken we 2.800 kinderen.
De deelnemende weduwen moeten bij het Ministry of Gender geregistreerd zijn als weduwe van een
“selfhelpgroup”. Jaarlijks moet de registratie van elke groep worden geactualiseerd en moeten ze hier voor
betalen. Er is een degelijke administratie van de aangesloten vrouwen, hun gezinssamenstelling en hun
socio-economische situatie. Dit biedt ons zekerheid dat de noden van deelnemende weduwen en hun
kinderen goed zijn onderzocht. De coördinator houdt bovendien de voortgang en ontwikkeling van elke
deelnemende vrouw en haar kinderen zo goed mogelijk in de gaten.
3.5 Concrete hulpvraag van de weduwengroepen voor 2022
De weduwengroepen die we in 2022 willen ondersteunen, komen in aanmerking voor investeringen in
bedrijvigheid, ondersteuning van de thuissituatie en/of schoolgeld voor één van de kinderen. We willen hen
heel graag de benodigde hulp kunnen bieden. Een inventarisatie van wat er nodig is, geeft het onderstaande
beeld:
Prioriteit #1 De ontwikkeling van kleine ondernemingen:
Aanleg van akkers
2
aankoop grond, evt. zaaigoed en eerste keer ploegen
Een tent
1
met 50 stoelen voor de verhuur tijdens vieringen
Kleine eetgelegenheid
2
een bescheiden bakstenen gebouw met kookgelegenheid
Broodbakoven
5
waardoor weduwen op de markt brood kunnen verkopen
Een koppel ezels met kar
3
om als transportmiddel te verhuren
Naaimachine
1
met startvoorraad stoffen, garen e.a. benodigdheden
Stoelen voor de verhuur
100
vervanging van oude/gestolen stoelen (bestaande verhuur)
Prioriteit #2 Randvoorwaarden voor acceptabele leefomstandigheden:
Koeien
32
Geiten
36
Schapen
32
Woonhutten met goot en tank
40
Aanpassing bestaande hutten:
Dakgoten en watertanks
42
Eén deur en twee ramen
10
Betaling schoolgeld
164

Foto: één van de weduwen bij haar eigen woning, met dakgoot en
watertank waarin het regenwater kan worden opgevangen.

STICHTING STEUNFONDS “KENYA PROJECT"

7

Siaya

Madiany

Reru

Ojolla

Obamba

Usera

Mageta

Bondo

Kogola

Nduru

Masogo

Katito

Awasi

Alendu

Item

Ahero

Village

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

#Priority 1: income generating
Food field
Tent with 50 new chairs

1

Small food café
Bread oven

1

2 donkeys and a cart

1

1

1

Tailoring machine and
materials
maintenance/replacement
of existing rental chairs

1
10

10

10

10

10

10

10

10

Ojolla

Siaya

Madiany

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

10

4

5

5

5

5

Reru

Obamba

4

Usera

4

Mageta

Kogola
4

Bondo

Nduru
10

Masogo

6

Katito

4

Awasi

Item

Alendu

Village

Ahero

Tabel 1. In deze tabel is te zien welke dorpen in aanmerking komen voor een investering in bedrijvigheid
waarmee het inkomen zal gaan groeien.

Priority #2: neccessary
House, gutter and tank
Cow
Goat
Sheep
Maintenance:
Gutters and tanks
Maintenance:
1 door and 2 windows

10

Obamba

Ojolla

Reru

Siaya

Madiany

5

0

0

5

7

0

5

5

0

4

4

Form 3

3

2

8

0

3

4

5

5

4

3

3

3

3

5

4

Usera

Bondo
0

3

Mageta

Kogola
6

9

Masogo

10

2

Katito
6

3

Awasi

5

Form 2

Item

Alendu

Form 1

Village

Ahero

Nduru

Tabel 2. In deze tabel is te zien welke dorpen in aanmerking komen voor steun om de algehele
levensstandaard te verhogen. Dit gaat bijvoorbeeld om gezinnen die geen eigen woonruimte hebben of
vrouwen die een eigen koe, geit of schaap krijgen. We bouwen dit voor elk dorp na verloop van tijd af.

Number of children supported with school fees

Form 4

3

3

10

3

3

8

Tabel 3. Het aantal kinderen per dorp voor wie we voorzien in betaling van het schoolgeld. We bouwen het
aantal kinderen per dorp af door geen nieuwe kinderen meer in form 1 te laten instromen voor sponsoring.
Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in Reru, dat in het tweede jaar van de driejarige afbouw zit.
STICHTING STEUNFONDS “KENYA PROJECT"

8

3.6 Begroting
Vanuit onze donateursinkomsten, inkomsten uit ons winkeltje en actieopbrengsten dragen we zelf een
aanzienlijk deel van de jaarbegroting voor 2022. We zoeken echter nog ondersteuning om álle deelnemende
weduwengroepen te kunnen ondersteunen in hun sociaaleconomische ontwikkeling. De begroting geeft een
duidelijk beeld van de vraag- c.q. doelstelling, ingedeeld in de verschillende kostenposten #1:Core Business,
#2:Necessary en de bijbehorende uitvoeringskosten voor begeleiding van de weduwengroepen.
Wisselkoers 1 € =115 Ksh
Cost specification
Priority #1: Core business
Food field
Tent with 50 chairs
Eatcafe of bricks
Breadoven
2 Donkeys and cart
Tailoring machine + cloths material
Chairs for rental
Total Priority #1: Core business

#

in KSh

in €

Total in KSh

€
€
€
€
€
€
€
€

5.217
1.174
9.917
3.696
1.852
235
783
22.873

€
€
€
€
€
€
€
€
€

17.113
870
10.435
5.565
783
1.565
974
1.242
38.546

€
€
€
€

3.130
1.513
167
4.810

€

66.230

Organisatiekosten in Nederland
Exploitatiekosten winkel
Wervingskosten eigen organisatie
Beheer en administratie (o.a. € 460 CBF)
Kosten fondsenwerving
Totaal organisatiekosten in Nederland

€
€
€
€
€

300
300
600
2.753
3.953

Totaal generaal 2022

€

70.182

Priority #2: Necessary
School fees
Small projects (unforeseen)
House + tank & gutter
Cow
One door and two windows
Goat
Sheep
Tank & gutters

2
1
2
5
3
1
100

300.000
135.000
570.200
85.000
71.000
27.000
900

1
1
40
32
10
36
32
42

100.000
30.000
20.000
9.000
5.000
3.500
3.400

12
12
12

30.000
14.500
1.600

Total Priority #2: Necessary
Organisational costs in Kenya
Allowance / retirement per month
Travel costs coordinators per month
Bank costs coordinators per month
Total Organisational costs in Kenya
Total costs in Kenya
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600.000
135.000
1.140.400
425.000
213.000
27.000
90.000
2.630.400

1.968.000
100.000
1.200.000
640.000
90.000
180.000
112.000
142.800
4.432.800

360.000
174.000
19.200
553.200
7.616.400

€
€
€
€
€
€
€

2.609
1.174
4.958
739
617
235
8

€
€
€
€
€
€
€

870
261
174
78
43
30
30

€
€
€

261
126
14

Total in €
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3.7 Resultaten van het project
Uit de investering in de vrouwen en hun kinderen blijkt op de lange termijn een positieve impact op de
sociale positie van het gezin, het ontwikkelings- en opleidingsniveau en het algehele welzijn van zowel
vrouwen als kinderen. Vrouwen krijgen naar eigen zeggen de regie over hun leven terug. Er blijkt in de
praktijk een zachte omschakeling te bemerken in de cultuur van overerving, waarbij de vrouw en haar
kinderen bij overlijden van een man niet meer zijn veroordeeld tot armoede en onderdrukking. Uit onderzoek
naar de behaalde resultaten in de periode 1999 tot 2020 blijkt onder meer het volgende:
Deelnemende vrouwen…
 krijgen een gezonde en constructieve levenshouding
 krijgen zelfvertrouwen en eigenwaarde en geven dit door aan hun kinderen
 hebben minder lasten op hun schouders
 zijn beter in staat om een inkomen te realiseren waarmee ze hun gezin kunnen onderhouden
 krijgen geleidelijk een betere sociaalmaatschappelijke positie
Vrouwen en hun kinderen hebben als gezin…
 betere huisvesting, voeding en schoeisel
 meer geld om naar een dokter te gaan
Kinderen van deelnemende vrouwen…
 zijn vaker aanwezig op school en presteren beter
 laten een verbeterde doorstroom zien richting vervolgonderwijs en werkgelegenheid
3.8 Monitoring en rapportage
Elke weduwengroep komt maandelijks bij elkaar voor een vergadering. Hun vertegenwoordigers, de
voorzitter en de coördinator van elke groep vergaderen, indien noodzakelijk en mogelijk, ook elke maand.
Deze bijeenkomsten worden geleid door de coördinatoren Norah Anyango en Anne Adera.
De maandelijkse groepsbijeenkomsten zijn heel belangrijk voor de vrouwen onderling om discipline te leren,
te kunnen overleggen met groepsgenoten en coaching te krijgen in hoe je je lening effectief kan investeren,
de uitdagingen die men daarbij kan tegenkomen en hoe hiermee om te gaan. In de maandelijkse
vergadering wordt de voortgang per groep besproken. Als het nodig is, wordt er ook bijvoorbeeld een
landbouwcursus, maar ook training boekhouding of kippenhouden georganiseerd.
Tweemaal per jaar komen alle weduwengroepen bij elkaar, doorgaans tijdens de werkbezoeken van de
bestuursleden van de Stichting Steunfonds “Kenya Project” in januari/februari en september/oktober van elk
jaar. Gezamenlijk worden op deze momenten alle bijzonderheden bij de deelnemende weduwengroepen
besproken, controleren we of het ingezette beleid werkt en of de projecten een effectieve bijdrage leveren
aan de situatie van de vrouwen en hun kinderen. Indien nodig of gevraagd kan er bijgestuurd worden.
Monitoring van projectontwikkelingen
Zowel tijdens de oefenperiode als tijdens de programmajaren die een weduwengroep doorloopt, blijven de
maandelijkse bijeenkomsten doorlopen. Elke maand stuurt het coördinatieteam hiervan zo mogelijk een
verslag aan het Nederlandse bestuur.
Monitoring van de inkomsten en uitgaven
Onze lokale coördinatoren zijn gemachtigd om geld van de bankrekening in Kenia te halen, op voorwaarde
dat ze zich met minimaal twee gemachtigden bij de bank melden. Kisumu Oost en West hebben een
rekening waarop wij inzage hebben vanuit Nederland. Daardoor zien we precies hoe de geldstromen
verlopen en welke bankkosten er gemaakt worden.
Projectbezoek en rapportage
Twee maal per jaar gaan wij met enkele bestuursleden (op eigen kosten) op projectbezoek. In september is
dit gericht op het voorbereiden van het volgende jaar en alle plannen die dan gerealiseerd zullen gaan
worden. In januari richt het bezoek zich op het huidig functioneren: hoe verloopt het bij de groepen die volop
met hun bedrijfjes bezig zijn en is daar bijsturing nodig? Aan de hand van deze bezoeken maken we
rapportages die we aan onze donateurs sturen en zetten we ook nieuwe plannen op papier.
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