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Inleiding
Stichting Daraja for Children zet in 2018 haar activiteiten voor Upendo Projects Kenia
onverminderd voort, mede dankzij de inzet van de Upendo staf, het bestuur in Kenia en van
onze donateurs. In dit jaarverslag beschrijven wij de ontwikkelingen in 2018. Het Upendo
project is door ons in 2018 twee keer bezocht.
In 2018 bereidt Upendo zich voor op nieuwe ontwikkelingen naar aanleiding van de
voorgenomen beleidsaanpassingen waartoe de Keniaanse overheid betreffende Child Care en
onderwijs heeft besloten. Zo zullen kinderen korter verblijven in huizen zoals het Upendo
Home. Men stelt zich op het standpunt dat een kind het best geholpen is wanneer het in de
lokale gemeenschap bij familieleden kan opgroeien. Organisaties zoals Upendo zullen zich
meer en meer gaan inzetten om dit beleid uit te voeren. Upendo Home blijft zich uiteraard
inzetten voor kinderen in nood.
Drie kinderen zijn eind 2018 teruggekeerd naar hun oorspronkelijke omgeving. Zij bezoeken
het middelbaar onderwijs in goede internaatscholen. De onderwijskosten voor het
middelbaar onderwijs en de vervolgopleiding worden door ons gefinancierd. De controle op
de besteding van de gelden blijft in handen van de Upendo organisatie.
Visie, doelstellingen en organisatie
Onze Visie
Wij willen kansarme kinderen van het platteland in Kenia gelijke kansen bieden om op te
groeien als volwassenen met een toekomst. Daarmee willen wij ons steentje bijdragen aan het
verwerkelijken van de millenniumdoelen die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd.
Deze zijn vertaald in de volgende doelstellingen:
•

Het bieden van een liefdevol thuis, goede verzorging, counseling en onderwijs voor
weeskinderen of kinderen die geen plek thuis hebben.

•

Het begeleiden en ondersteunen van de voogden van de kinderen met het uiteindelijke
doel om een goede re-integratie naar de eigen familie en gemeenschap te
bewerkstellingen.

•

Het bieden van kwalitatief goed kleuteronderwijs voor kinderen van drie tot zes jaar
als voorbereiding op de basisschool. Het kleuteronderwijs is voor de Upendo-kinderen
en voor de kinderen uit de lokale gemeenschap. De kinderen ontvangen naast
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kwalitatief goede scholing twee maaltijden per dag; beide biedt een goede basis voor
de gezondheid en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Organisatie
Het bestuur van Stichting Daraja for Children bestaat in 2018 uit:
-

Peter Hoogvliet, voorzitter
HansJan Adriaens, secretaris-penningmeester
Marieke Clotscher, bestuurslid
Claire de Graaf, bestuurslid
Linda Steenvoorden, bestuurslid
Natasja Maas, bestuurslid

Partner van Stichting Daraja for Children is de NGO Upendo Children’s Development
Organization. Het bestuur hiervan bestaat uit:
- Francis Kasyi, voorzitter
- Solomon Mutungi, penningmeester
- Elizabeth Taro, bestuurslid
- Betty Ondiaso, plaatsvervangend secretaris
De NGO is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van Upendo en is de
werkgever van het personeel. Natasja Maas, is vanaf 2018 contactpersoon/supervisor van het
project in Kenia en onderhoudt regelmatig contact over de operationele en beleidszaken met
UCDO en met de operationeel manager van Upendo.
Personeel
De Upendo staf bestaat in 2018 uit:
-

Vier mama-verzorgers (in ploegendienst)
Eén hoofdboer en één hulpboer
Drie beveiligers en één inval beveiliger
Eén maatschappelijk werker (“social worker”)
Eén operationeel manager
Eén hoofdleraar
Drie leraren
Eén kok
Eén administrateur

- Eén schoonmaker
De Keniaanse NGO
Het bestuur van onze NGO Upendo Children’s Development Organization kwam in 2018
acht keer bijeen. De procedures die bij de start van Upendo in 2010 zijn ingesteld voor het
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financiële beheer van de organisatie werken goed. Zowel de cashflow als de boekhouding
waren transparant en goed werkbaar voor de Keniaanse accountant die de jaarstukken elk jaar
opmaakt en goedkeurt. De operationele manager van Upendo verzorgde de benodigde
informatie voor de penningmeester op een accurate en goede wijze. De jaarvergadering van
het NGO-bestuur is in februari gehouden. Alle leden van het bestuur werden weer herkozen.
Het bestuur heeft de Upendo ontwerp-exploitatiebegroting voor 2019 aangenomen. Dit
ontwerp is vervolgens voorgelegd aan Daraja. Met enkele aanpassingen is de begroting voor
2019 goedgekeurd.

Upendo Kanshuis en de kinderen
Het Upendo Kanshuis verzorgt in 2018 22 weeskinderen met de leeftijd van twee tot zestien
jaar. Voor één meisje dat in 2016 is gereïntegreerd in de oorspronkelijke gemeenschap wordt
de betaling van haar onderwijskosten voortgezet. Momenteel doet zij een koksopleiding bij
een instituut gefinancierd door één van Upendo’s hoofdsponsors: Stichting Benjamin. De
Upendo maatschappelijk werker onderhoudt regelmatig contact met dit meisje.
Begin 2019 worden vier nieuwe kinderen uit één gezin ondergebracht in Upendo. De moeder
van de kinderen is na de geboorte van de jongste overleden. De moeder en de kinderen
woonden bij een ouder Keniaans stel die helaas niet de capaciteit hadden om voor de
kinderen te zorgen. De jongste van de vier kinderen is twee jaar oud en de oudste is dertien
jaar oud. De kinderen zijn nog nooit naar school geweest. De kinderen gaan direct na
aankomst in Upendo naar school en worden begeleid door een counselor.
De twee kleuters in Upendo gaan naar de Upendo Nursery Academy. Twintig kinderen zijn in
2018 naar de nabijgelegen Baharini Basisschool gegaan. Op de volgende bladzijde vindt u
een overzicht van de kinderen die naar de basisschool gaan. Drie kinderen gaan eind 2018
naar klas 8. Zij ontvangen aan het eind van 2019 het KCPE-certificaat (certificaat
basisschool). Voor het middelbaar onderwijs worden de kinderen ingeschreven op goede
internaatscholen op basis van hun mooie eindresultaten. Momenteel volgen drie Upendo
kinderen middelbaar onderwijs. Dit zijn Lucky, Sharlet en Raphael.
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Overzicht van opgenomen kinderen in 2018 (excl. het middelbaar onderwijs)
1. Fatuma Kitsao
2. Mwanaidi Chai
3. James Marisa
4. Rashid Ali
5. Happy Marisa
6. Mercyline Mbetsa
7. Juliet Baya
8. Ibrahim Kitsao
9. Caroline Kitsao
10. Baraka Justine

Class
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7

11. Vincent Stephen
12. Mariam Chai
13. Grace Kazungu
14. Mercy Kazungu
15. Mwanahawa Ali
16. Mishi Ali
17. Amini Ali
18. Sunday Karisa
19. Jackson Karisa
20. Mody Juma

Class
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4

In 2018 waren er, behalve enkele gewone huis-, tuin- en keuken-ongelukjes, geen
gezondheidsproblemen. Het jaarlijkse medische en tandarts onderzoek van de kinderen
leverde geen bijzonderheden op. De verzorgers van de kinderen hebben in toenemende mate
te maken met de puberteit van de kinderen. De Upendo pubers vragen naast een liefdevolle
opvang om een stevige en doordachte pedagogische aanpak. In Kenia worden sinds een paar
jaar goede trainingen aangeboden door ACCIK, een Keniaanse organisatie die nauw
samenwerkt met de Keniaanse Kinderbescherming. Met het lidmaatschap van ACCIK waar
bijna alle kindertehuizen in Kilifi County lid van zijn kan het management en de
professionele staf van de tehuizen workshops en trainingen volgen. Het Upendo personeel
gaat enthousiast en leergierig in op de geboden leerkansen. Daarnaast zijn er gesprekken
gevoerd om in 2019 meer in te zetten op counseling voor alle Upendo kinderen, voor de
pubers en ook voor de kleuters, indien nodig.
Re-integratie
Gedurende de schoolvakanties in april, augustus en
december brengen de kinderen het grootste deel van
de vakantie door bij hun verwanten in de dorpen. Dit
is een verplichting die de
kinderbeschermingsorganisatie de kindertehuizen oplegt. Uiteindelijk zullen de opgenomen
kinderen terugkeren in hun gemeenschap. Het is van belang dat zij niet vervreemd raken van
hun oorsprong. Hoewel de voorzieningen zoals behuizing en voedsel veelal zeer armoedig
zijn verheugen de kinderen zich er telkens op om hun vrienden, verwanten en buren weer te
zien en samen veel tijd door te brengen met verhalen vertellen, huishouden en het maken van
nieuwe vrienden. De kinderen voelen zich als vanzelfsprekend opgenomen in de
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gemeenschap. De Upendo maatschappelijk werker en de staf van verzorgers houden contact
met de kinderen door bezoeken aan de dorpen te brengen.
Al in 2015 heeft de Keniaanse overheid besloten hun beleid t.a.v. jeugdzorg, adoptie en
weeshuizen aan te passen aan internationaal beleid dat aangeeft dat de kinderen het beste in
hun eigen gemeenschap kunnen opgroeien. Dit beleid heeft eind 2018 Mombassa/ Kilifi regio
bereikt en vraagt van Upendo om een aanpassing van haar re-integratie beleid welke in 2019
verder wordt uitgewerkt en doorgevoerd. De Upendo kinderen zullen sneller gere-integreerd
worden. Voorwaarden zijn wel een veilige en gezonde plek bij familieleden en aandacht voor
eventuele traumaverwerking gedurende de periode dat een kind bij Upendo verblijft. Dit
nieuwe beleid heeft ook gevolgen voor de bezetting van Upendo. Nu kinderen sneller gaan
re-integreren zullen er ook meer plekken vrijkomen. Onder voorwaarde dat er voldoende
financiële middelen verworven kunnen worden door Stichting Daraja for Children en het
Keniaanse bestuur zullen nieuwe kinderen opgenomen worden.
Zwempret
In november 2018 zijn de kinderen naar een zwemresort geweest in Watamu Beach. Al vroeg
in de ochtend zijn ze met de bus er heen gegaan en einde dag weer met de bus terug. De dag
was in en rond het zwembad verzorgd met drankjes en hapjes. Het was een groot feest voor
de kinderen. Ons nieuwe bestuurslid Natasja Maas was ook aanwezig en er werd volop
gespeeld met de kinderen in het water. Deze tripjes zijn zeer bijzonder voor de kinderen. Hun
belevingswereld wordt getriggerd, ze doen ervaring op in andere werelden en doen daarbij in
dit geval ook nog zwemervaring op. Dankzij de gift van Nederlandse sponsoren zijn deze
tripjes mogelijk. Upendo Childrens Home is hiervoor zeer dankbaar.
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Upendo Farm
De farm bestond in 2018 uit drie koeien. Er werden twee kalfjes geboren. Daarnaast zijn er
een groot aantal kippen en wordt er (beperkt) groente en fruit verbouwd. De farm levert aan
het Home en aan derden. Financieel is het resultaat break-even. De kinderen vinden het
hartstikke leuk om samen met de farmer aan de slag te gaan op de farm. Ze rapen de eieren en
hebben ieder een eigen tuintje. De farm is dus ook een educatief project waar de kinderen
veel van leren.

Upendo Academy Nursery school
Gedurende 2018 is er een teruglopend aantal peuters en kleuters bij het schooltje
ingeschreven. Private scholen zoals het Upendo schooltje hebben te maken met een
aanzienlijke verhoging van de kosten op basis van de nieuwe eisen die de overheid stelt. Voor
veel ouders uit de omliggende dorpen zijn de toegenomen kosten te hoog. Openbare scholen
bieden vaak zo goed als gratis kleuteronderwijs aan. Upendo Academy maakt een flink
verlies in 2018. Wij verwachten in 2019 een verdere terugloop van het aantal leerlingen.
Sluiting van het schooltje moet wellicht overwogen worden. De discussie over uitbreiding
van Upendo Nursery Academy met basisschoolklassen wordt niet verder voortgezet.
Stichting Daraja for Children zal zich uitsluitend blijven richten op de financiering van
Upendo Childen’s Home en de onderwijskosten van voortgezet onderwijs en toekomstige
studies van de Upendo kinderen.

Acties Upendo Projects Kenya
Pelgrimstocht voor Upendo
De pelgrimstocht is volbracht! Astrid en Marjan zijn twee
vriendinnen die samen in september 2010 zijn begonnen aan
een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. In totaal vier
étappes hebben de dames maar liefst 2950 kilometer gelopen
voor ons goede doel! Dit is een fantastische prestatie! Ze
hebben het gehele spoor van Jacobus gelopen. De dames
hebben op 22 mei het officiële certificaat in ontvangst
genomen. In totaal hebben ze met de vier etappes 1797 euro
opgehaald voor Upendo Projects Kenya. Wij willen Marjan en
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Astrid ontzettend bedanken voor dit genereuze gebaar, deze knappe prestatie en dit onwijs
mooie bedrag wat ze hebben opgehaald!
Paasactie
In het teken van Pasen hebben we een paasactie opgezet om geld in te zamelen voor nieuwe
kippen. Ons streven was om geld in te zamelen voor 40 nieuwe kippen, dit streven hebben
wij ruim gehaald (€ 451,25)! We willen door middel van de boerderij bijdragen aan de
zelfstandigheid van ons project. De eieren die de kippen leggen worden voor een deel
verkocht en voor een deel gebruikt voor het eten van de kinderen. Daarnaast vindern de
kinderen het leuk om onder begeleiding van de boer te helpen op de boerderij.
Kerstactie
Met het oog op Kerstmis is in december een actie via Facebook
gestart. De Kerstactie was een succes en heeft € 403,75 opgebracht.
Ook in Kenia doet men hun best om er met Kerst mooi en verzorgd
uit te zien. Daarom is het geld deels besteed aan nieuwe kleding voor
de kinderen. Een ander deel is besteed aan Engelse leesboeken. De
kinderen vinden de leesboeken fantastisch en gaan hier helemaal in
op.

Sponsorbijdragen
In 2018 ontvingen wij weer bijdragen van de volgende organisaties:
- Stichting Benjamin
- Notaris TeekensKarstens
- Katholiek Jeugdwerk
- Kringloop
- Reginafonds
- Hersense
Stichting Daraja for Children ontving weer vele eenmalige particuliere giften en heeft ruim
45 vaste donateurs/ kindsponsoren die hun donaties voor langere tijd hebben vastgelegd.
Sinds eind 2010 wordt Daraja structureel gesteund door Stichting Benjamin. Deze steun is
voortgezet in 2018 en richt zich o.a. op de sponsering van een aantal weeskinderen en
scholarships.
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Communicatie
Het bestuur van Stichting Daraja for Children heeft in 2018 zeven keer vergaderd. In 2018
zijn er drie nieuwsbrieven verschenen die per mailing aan ongeveer 250 geïnteresseerden,
donateurs en sponsoren zijn gestuurd. In de nieuwsbrieven werden de lezers geïnformeerd
over de gebeurtenissen rondom het weeshuis van de afgelopen paar maanden.
Middels contact met de maatschappelijk werker van het kanshuis krijgt Daraja foto’s met een
kleine toelichting en schoolrapporten toegestuurd om zo de geïnteresseerden op de hoogte te
houden. Voornamelijk wordt het nieuws via Facebook gedeeld, maar ook op de website zijn
de nieuwtjes zeker terug te vinden. Verder is eind dit jaar een start gemaakt in de vernieuwing
van de website. Als kerstactie gaat het ICT-bedrijf Hersense begin volgend jaar onze website
in een nieuw jasje steken. Hiervoor zijn wij hen erg dankbaar.

Financiën
Voor details zie de jaarrekening op de website met de balans en winst- & verliesrekening
over het jaar 2018.
Verkorte winst- en verliesrekening 2018 (€)
Baten
Donaties particulieren
Donaties bedrijven/fondsen
Acties
Totaal
Lasten
Besteed aan Upendo
Fondswerving en publiciteit
Beheer, administratie en
reiskosten
Upendo Education Fund
Totaal

27.337
21.350
573
49.260

48.695
335
3.477
-1.031
51.476

Bedrijfsresultaat

-2.216

Financiële baten/lasten

-116

Resultaat

-2.332

Het resultaat komt ten laste van de bestemmingsreserve projecten.

Stichting Daraja for Children
Jaarverslag 2018
September 2019
Pagina 9

Upendo Education Fund
Om de toekomstige financiering van het (voortgezet) onderwijs aan de kinderen in het
Upendo Kanshuis veilig te stellen is in 2010 het Upendo Education Fund opgericht. De
bedoeling van dit fonds is om voor de kinderen van het Upendo Kanshuis, na de primary
school, vervolgopleidingen te kunnen financieren, ten minste tot hun 18e verjaardag. Indien
de middelen het toelaten willen we hiervoor jaarlijks een bedrag reserveren.
Per 31-12-2018 is een bedrag van € 31.969,= gereserveerd voor het Upendo Education Fund.
In de komende jaren zal het aantal kinderen dat van dit fonds gebruik zal maken sterk
toenemen. De komende jaren zal het fonds verder aangevuld worden met donaties.

Vooruitblik 2019
In 2019 zal Upendo diverse maatregelen implementeren om te voldoen aan de
beleidsaanpassingen van de Keniaanse overheid betreffende Child Care en onderwijs. Het
standpunt van de overheid is dat het beter voor een kind is wanneer het bij familieleden kan
opgroeien. De manager en maatschappelijk werker zullen meelopen in een ander weeshuis
om kennis op te doen over het re-integratiebeleid en Upendo krijgt ondersteuning ter plaatse.
Op deze wijze doen de medewerkers van Upendo ervaring op in het traceren van familieleden
van het kind en focussen op empowerment van de families, zodat het kind in een veilige
omgeving bij familieleden kan opgroeien.

Contact
Secretariaat Stichting Daraja for Children
Adres:
Vlaskamp 86 2592 AC Den Haag
E-mail:
info@darajahome.org
Website:
www.upendoprojectskenya.org
Rek. Nr.:
NL41RABO0131773429 (t.n.v. Stichting Daraja for Children)
KvK:
27299642
Facebook:
https://www.facebook.com/upendoprojectskenya
(ANBI-geregistreerd)
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