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1. Voorbereidingen op de uitvoering en de impact van verkiezingen 
De voorbereiding voor de begroting van een volgend jaar financiële hulpverlening door onze stichting wordt 
gedaan samen met de leidinggevenden van de twee afdelingen die deel uitmaken van ons project in Kenia, 
nl de afdelingen Kisumu West en Kisumu East. Tevoren zijn dan de wensen van de plaatselijke 
vergaderingen van de lokale dorpen al bekend geworden en samengebracht. 
In twee aparte vergaderingen wordt er, samen met alle leidinggevenden van de aangesloten dorpen, per 
afdeling, gesproken over wat er voor het komende jaar aan hulp noodzakelijk (core business), erg nuttig 
(necessary) of wenselijk (nice to have) zou zijn.  
Meestal vinden deze afdelingsvergaderingen plaats tijdens een (twee maal per jaar te maken) werkbezoek 
van bestuursleden van onze stichting.  In de coronatijd is dit niet mogelijk geweest en sindsdien verloopt ons 
wederzijds contact over alle actuele en te bespreken zaken via mail en whatsapp. Normaal is het eerste 
werkbezoek in januari / februari. Dat was dit jaar nog niet verantwoord, maar gelukkig ging het in april / mei 
wel en dus zijn we er geweest. Meestal wordt in september / oktober het tweede bezoek gepland. Dit jaar is 
dat echter nog niet zeker omdat er presidentsverkiezingen zijn en helaas leiden die vaak tot onrust. 
Na de overeenstemming bij de leidinggevenden over de in te dienen begroting, wordt met het Nederlandse 
bestuur besproken of de ingediende vragen realistisch en uitvoerbaar zijn, waarna dan de begroting bij het 
project ingediend wordt. 
Voor realisatie komen meestal alleen voorstellen uit de eerste twee bovenstaande prioriteiten in aanmerking. 
Alleen als er een donateur expliciet geld ter beschikking stelt voor een doel uit de laatst genoemde prioriteit, 
en wij vinden dit een waardevolle aanvulling voor het project, dan realiseren we dat natuurlijk ook. 
 
2. Financiële doelstellingen 2022 
Ons doel was om in 2022 ruim 35.000 euro aan donaties te verwerven via onze samenwerking met BIS,  
(Bureau Internationale Samenwerking) en we dachten zelf, via eigen inspanning op dit terrein, 35.000 euro 
aan gelden te kunnen verkrijgen. De begroting voor 2022 was € 70.182,- Het resultaat is € 67.747,55 
 
3. Uitgevoerde activiteiten 
Bij de betalingen varieerde de koers tussen de 112 en 126 ksh per euro, terwijl in de begroting werd 
uitgegaan van 115. Dat resulteerde erin dat we wat meer Keniaanse shillings voor onze euro’s kregen en 
daarmede alle wensen van de weduwen hebben kunnen realiseren. Uit de ontvangen donaties is, in 2022, 
het volgende aangeschaft: 
 
Grote tent met stalen frame en “vrachtwagenzeil” voor Reru      € 1.069 
Als de weduwen zelf een grote tent bezitten die, naast allerlei kleinere activiteiten ook verhuurd kan worden 
voor feesten en partijen, vergaderingen, begrafenissen, etc., dan is dat vaak een lucratieve zaak. Wat nog 
wel eens vergeten werd in het begin is, dat er bij het exploiteren van een grote tent meer zaken meespelen. 
Het is daarom ook van belang oog te hebben voor b.v. onderhoud, opslag, transport en opzetten en 
afbreken van de tent. 
Sommige weduwengroepen zijn zeer succesvol met de inkomsten uit “hun” tent en hebben de zaakjes goed 
voor elkaar. Er zijn zelfs enkele groepen in geslaagd om uit de gemaakte winsten bij de verhuur de 
noodzakelijke inventaris voor het starten van een catering (tafels, kleedjes, bestek en schalen en borden) te 
kopen. De winst stijgt daardoor behoorlijk.  

Het opzetten van zo’n tent is best zwaar werk, meestal besteden de weduwen dit werk dan ook uit aan hun 
zoons, die er dan ook wat mee verdienen. Ook de schoonmaak en de opslag van al het gebruikte 
tentmateriaal is van belang. Goed en schoon materiaal is belangrijk. Er is ondertussen meer concurrentie 
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gekomen, dus als je wat wilt verdienen dan lever je kwaliteit en service. Bij sommige groepen is er een vaste 
schoonmaakploeg, anderen regelen het per keer. 
 
Twee ezels met een kar voor Alendu, Siaya en Madiany     € 1.714 

Pas enkele jaren geleden kwam de eerste aanvraag 
van de weduwen om een ezel te mogen kopen voor 
het vervoer van water. De dames bonden dan vier 
containers van elk dik twintig liter op en aan een ezel. 
Niet lang daarna bleek dat een karretje toch handiger 
was, omdat je daar ook andere goederen mee kan 
vervoeren en meer water. Omdat water meestal niet 
dichtbij te halen lijkt te zijn, is hier ook best wat mee 
te verdienen. 
Inmiddels hebben vele dorpen een kar met ezels. Ze 
worden gebruik voor alle voorkomende en geschikte 
transporten. Ezels zijn bovendien makkelijk te 
houden. De weduwen zijn dus erg blij met deze 
business vorm. 

 
Een naaimachine en stoffen voor Nduru       €   241 
Een activiteit die al vanaf het begin van het project plaatsvindt is het naaien van kleding. Vaak ook 
schooluniformen. Er moet dan wel een weduwe zijn die kan naaien. Als die er is, is dit een mooie bron van 
inkomsten voor de groep. De weduwe ontvangt een deel van de winst.  

 
Broodbakoven voor Kogola, Bondo, Obambo, Siaya en Madiany       € 3.457 
De broodbakoven is een zeer gewenste business. De weduwen bakken er van alles in. Vaak werken ze bij 
toerbeurt. Een probleem is momenteel wel dat er veel gestolen wordt. Daarom wordt de oven bij een 
weduwe in huis of in een bewaakt eetcafé geplaatst.  
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Stoelen voor verhuur           €   763 
Alle groepen hebben inmiddels plastic stoelen, zowel voor verhuur als voor eigen gebruik. Ieder jaar worden 
er een aantal gevraagd omdat er kapot zijn gegaan en sommige groepen willen wat uitbreiding. Dit jaar 
hebben we de gevraagde 100 stoelen kunnen leveren.  
 
Voedselvelden in Siaya en Madiany        €  6.661 
Vrouwen bewerken het land in Kenia. Voor ons een extra reden om aan de 
verzoeken om land te voldoen. We merken dat de prijzen van de grond de 

laatste jaren behoorlijk 
stijgen. Daarom is het 
ook nog eens een goede 
investering voor de 
groep. Gelukkig kan het 
eigendom van de grond 
tegenwoordig goed 
worden vastgelegd.  
Dat eigendomsbewijs van 
de groep heet een title 
deed 
 

 
Eetcafés in Siaya en Madiany         €  8.841 
Een eetcafé is een stenen gebouw dat op een plaats staat waar vele mensen langs komen. Vaak op of in de 
nabijheid van een markt. De vrouwen maken daar bij toerbeurt Keniaans eten voor hun klanten. Ook 
drankjes zijn er te verkrijgen. Op dit moment worden er twee gebouwd, één in Siaya en één in Madiany.  

 
Car Wash              €    775 
Het geld dat we beschikbaar stellen voor kleine projecten is dit jaar deels besteed aan een auto wasserij.  
Dit is voor ons een nieuwe business en we gaan dit goed volgen en kijken of het ook zinvol is voor andere 
groepen. Helaas hebben we van deze activiteit nog geen foto ontvangen. 
 
 
TOTAAL KOSTEN UITGEGEVEN PRIO 1.         € 23.520 
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40 nieuwe hutten, gebouwd zowel in Kisumu East als West       € 10.600 
Hutten zijn er elk jaar nodig. Helaas zijn er door de huidige klimaatverandering en daardoor soms 
optredende extreme regenval meer problemen dan normaal. Als een hut wegspoelt, is vaak ook de huisraad 
verdwenen. In voorkomende gevallen helpen ze elkaar. De huizen/hutten zijn steeds nodig om de 
leefomstandigheden goed en gezond te houden en waar mogelijk te verbeteren.  
Traditionele hutten zijn gemaakt van klei, stro/mest, een houten frame van lokaal hout, een dak van ijzeren 
platen, een (deur) opening en ruimte voor een raam. Wij leveren er dan nog een opvanggoot voor water bij 
en een waterdrum van 200 liter. Waar mogelijk worden de materialen hergebruikt.  

 
Er zijn ook aan bestaande huizen uitbreidingen / aanpassingen gedaan 
10 deuren en 20 ramen              €    757 
42 stukken watergoot en 42 watervaten            € 1.138 
 
 
Aankoop vee:                        32 koeien:  € 5.188      36 geiten:  € 1.459      32 schapen: € 908 
Als er vee wordt aangeschaft, dan is het bij de weduwen inmiddels normaal om het eerste jong dat wordt 
geboren aan een andere weduwe te geven, die nog niet over zo een dier beschikt. Daarna is het moederdier 
jouw eigendom.  
De genoemde dieren staan niet in een wei, maar worden “gehoed” door een jongen of man, en zij gaan 
daarheen waar er voedsel en water is te verkrijgen. Soms wordt de herder ingehuurd, meestal is het een 
zoon, neef of buurjongen. 
’s Nachts staan de dieren in een soort stal/afrastering, bij huis. 
Nog steeds is melk een zeer welkome aanvulling op het toch wat eenzijdige voedsel van voornamelijk 
koolhydraten. Af en toe is er wel wat groente, en soms vlees (kip, duur) om te eten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolgeld voor middelbare school        € 16.056 
Van de tweede prioriteit is naar ons idee het schoolgeld voor de middelbare school wel een hele belangrijke. 
Het gevolgd hebben van voortgezet onderwijs vergroot de kansen om in een later stadium van je leven aan 
een baan te komen. Ons project betaalt alleen schoolgeld voor leerlingen op de middelbare (secondary) 
school.  Omdat het aantal kinderen dat elk jaar wordt aangemeld veel groter is dan dat wij financieel aan 
kunnen, is er besloten om per gezin niet voor meer dan een kind tegelijk het schoolgeld te betalen.  
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Wordt besloten om voor een kind schoolgeld te betalen, dan doen wij dat voor de duur van de hele opleiding 
(niet bij doublures). De kosten zijn voor jaar 1, 2 en 3  in (Kenyaanse shillings) ksh 10.000 per jaar. Voor het 
vierde jaar kost het ksh 15.000. Per kind is dat totaal een kleine € 400. 
Door Corona lopen de schooljaren nu iets afwijkend. In 2023 zijn die weer normaal. Dat betekent in Kenia 
dat de 1

ste
 klas start in februari en de andere klassen in januari. Uiteindelijk hebben we de geplande 240 

kinderen schoolgeld kunnen geven. Per 2023 wordt er een nieuw schoolsysteem ingevoerd. Momenteel is 
het 8 jaar lagere school en daarna 4 jaar middelbare school. Het wordt nu 6 jaar lagere school, 2 jaar 
middelbare school junior en 4 jaar senior. Beide systemen lopen naast elkaar tot in 2027. 
Hogere opleidingen zoals HBO of universiteit worden door onze stichting alleen betaald indien er een 
donateur is die speciaal voor dit doel geld ter beschikking stelt. D.w.z. voor de gehele duur (zonder 
doublures) van de opleiding. Incidenteel gebeurt dit wel eens. 
  

 
TOTAAL UITGEGEVEN PRIO 2.         € 36.105 
 
 
 
4. Samenvatting uitgaven januari – december 2022 
 
TOTAAL KOSTEN UITGEGEVEN PRIO 1       € 23.520 
TOTAAL UITGEGEVEN PRIO 2         € 36.105 
 
OVERIGE KOSTEN: 
Vergoedingen coördinatoren/pensioen        €   2.687 
Reiskosten coördinatoren          €      137 
Bankkosten coördinatoren          €   1.237 
ORGANISATIE KOSTEN IN KENYA         €   4.061 
 
TOTALE KOSTEN IN KENIA          € 63.685 
 
Exploitatie winkel                  €      276 
Werving            €      219 
Beheer en administratie          €      446 
Kosten fondsenwerving          €   2.775    
ORGANISATIE KOSTEN IN NEDERLAND       €   3.716  
 
TOTAAL GENERAAL  KOSTEN        € 67.401 
 
 
 
TOTAAL GENERAAL  INKOMSTEN        € 67.748 
 
ONTVANGEN UIT FONDSENWERVING        € 37.837 
 
EIGEN BIJDRAGE UIT DONATEURSINKOMSTEN EN ACTIES    € 29.911 
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5. Specificatie projectbestedingen 

Cost specification * 
Begroot Uitgegeven 

Toelichting 1€=115KSh 1€ variabele koers 

stuks Total in € stuks Total in € 

Priority #1: Core business           

Food field 2  €    5.217  2  €     6.660,68  incl. eigendomsbewijzen 

Tent with 50 chairs 1  €    1.174  1  €     1.068,68    

Eatcafé of bricks 2  €    9.917  2  €     8.840,56    

Breadoven  5  €    3.696  5  €     3.456,56    

2 Donkeys and cart 3  €    1.852  3  €     1.713,84    

Tailloring machine + cloths material 1  €       235  1  €        241,40    

Small projects (unforeseen) Car Wash 1  €       870  1  €        774,77  van prio 2 naar prio 1 

Chairs for rental 100  €       783  100  €        763,23    

Total Priority #1: Core business    €  23.744     €   23.519,72    

          

Priority #2: Necessary           

School fees  (aantal kinderen) 240  €   17.113  240  €   16.055,79  erg gunstige wisselkoers 

House + tank & gutter 40  €   10.435  40  €   10.599,76    

Cow 32  €    5.565  32  €     5.187,86    

One door and two windows 10  €       783  10  €        756,83    

Goat 36  €    1.565  36  €     1.459,09    

Sheep 32  €       974  32  €        907,88    

Tank & gutters 42  €    1.242  42  €     1.137,56    

Total Priority #2: Necessary    €  37.677     €   36.104,77    

            

Organisational costs in Kenya per month           

Allowance / retirement  12  €      3.130  12  €     2.686,56    

Travel costs coordinators 12  €      1.513  12  €     1.237,31    

Bank costs coordinators 12  €          167  12  €        136,78    

Total Organisational costs in Kenya    €    4.810     €     4.060,65    

Total costs in Kenya     €  66.231     €   63.685,14    

   
    

 Organisatiekosten in Nederland           

Exploitatiekosten winkel    €       300     €        276,00    

Wervingskosten    €       300     €        241,47    

Beheer en administratie     €       600     €        445,90  CBF € 279 en bankkosten 

Kosten fondsenwerving    €    2.753     €     2.752,75    

Totaal Organisatiekosten in Nederland    €    3.953     €     3.716,12    

Totaal Generaal    €  70.184     €   67.401,26    

   
    

 Dekking           

Eigen bijdrage uit donateurs en 
actieopbrengsten 

   €   35.000     €   29.910,55  
  

Bijdrage uit fondsenwerving    €   35.184     €   37.837,00    

Totaal Inkomsten    €   70.184     €   67.910,55    

 
* Extra toelichting op resultaat 2022 

    
 

We hebben wat minder donaties ontvangen, dan begroot. Maar door de vaak gunstigere wisselkoers, hebben 
we toch de gehele begroting kunnen uitvoeren met minder euro’s. 

 


