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Inleiding
Stichting Daraja voor Children heeft door de inzet van velen, zoals het managementteam in
Kenia, de werkers, het Keniaanse bestuur en onze donateurs het werk voor Upendo Projects
Kenya in 2019 weer kunnen voortzetten. Wij hebben in 2019 Upendo tweemaal bezocht. Een
van onze donateurs bracht een bezoek aan het Upendohome en aan vier gere-integreerde
kinderen in hun dorp.

In 2019 draagt Upendo zorg voor 30 kinderen in de leeftijd van 3 tot 17 jaar. De groep bestaat
uit 13 jongens en 17 meisjes. 12 kinderen volgen middelbaar onderwijs op internaatscholen; 1
meisje volgt een koksopleiding; 15 kinderen volgen basisonderwijs en 2 kleuters gaan naar de
kleuterschool. De onderwijskosten worden door onze donateurs via Stichting Daraja for
Children betaald. In 2019 is het hoofdthema de re-integratie van de kinderen uit het Upendo
Home. Het beleid van de Keniaanse overheid stelt dat een kind beter kan opgroeien in de
oorspronkelijke omgeving bij familie of een plaatsvervangend gezin.

In 2019 is de implementatie van dit beleid gestart. Upendo wil zich inzetten om dit beleid te
volgen. Een kind in nood mag maximaal 1 jaar in een opvanginstituut verblijven. Zodra een
kind is opgenomen wordt door een multidisciplinair team bestaande uit de sociaal werker van
het Upendohome, een psycholoog en een vertegenwoordiger van de regionale
kinderbescherming (CCI) een re-integratieplan opgesteld. De betreffende familie en het kind
zelf worden hierbij nauw betrokken. Empowerment van de familie maakt uitdrukkelijk
onderdeel uit van het plan van terugkeer. In 2019 voert Upendo voor de betrokken families
empowerment acties uit zoals het faciliteren van de bouw van een kippenren, het bouwen van
een groentestalletje of het verstrekken van een financiële handreiking bij de start. Upendo
voorziet in de begeleiding en de controle op de genomen acties. Het welzijn van het kind staat
hierbij steeds centraal. Eind 2019 zijn 14 (basisschool) Upendo kinderen gere-integreerd
volgens de procedures zoals door de Keniaanse overheid zijn aangegeven.
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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. Wij willen ons steentje bijdragen en hebben daarom
de volgende doelstellingen opgesteld:
•

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 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 2019 uit:
-

Peter Hoogvliet, voorzitter (tot en met 30-04-2019)

-

HansJan Adriaens, secretaris (en penningmeester tot 01-04-2019)

-

Marieke Clotscher, bestuurslid

-

Claire de Graaf, bestuurslid

-

Linda Steenvoorden, bestuurslid en penningmeester m.i.v. 01-04-2019

-

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.
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Personeel
De Upendo staf bestaat (per 31-12-2019) uit:
-

Drie mama-verzorgers (in ploegendienst)

-

Eén hoofdboer en één hulpboer

-

Drie beveiligers en één inval beveiliger (vanaf oktober uitbesteed aan een security bedrijf)

-

Eén maatschappelijk werker (“social worker”)

-

Eén operationeel manager

-

Eén administrateur

De Keniaanse NGO
Het bestuur van onze NGO Upendo Children’s Development Organization kwam in 2019 zes
keer bijeen. De procedures die bij de start van Upendo in 2010 zijn ingesteld voor het
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 2020 aangenomen. Dit ontwerp is
vervolgens voorgelegd aan Daraja. Met enkele aanpassingen is de begroting voor 2020
goedgekeurd.

Upendo Kanshuis en de kinderen
Stichting Daraja verzorgt tot en met eind 2019 30 weeskinderen met de leeftijd van drie tot
zeventien jaar.
Begin 2019 werden 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 kinderen gaan, direct na aankomst in Upendo, voor het eerst naar school. Het is
de bedoeling dat zij binnen een jaar weer worden geïntegreerd in de gemeenschap.
Alle kinderen in het home en bij de guardians worden begeleid door een social worker die,
waar nodig, de gezinnen ondersteunt met empowerment en advies.

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van alle kinderen, de dag van hun aankomst in het
kanshuis en de klas en school waar zij zich in 2019 in bevinden.
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Overzicht kinderen:
1.

Kind
Lucky Nguwa Nzaro

Aankomst
9/7/2010

Klas
FORM2

school
Sokoke Secondary (sec.) School

2.

Raphael Lewa

11/5/2011

FORM 2

Kilifi Township Sec. School

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Sharlet Dama
Mercyline Baya Mbetsa
Fatuma Katembe
Happy Kuchana
Rashid Ali Nyaawa
James Kazungu
Mwanaidi Chai
Juliet Baya Lauzi
Caroline Dama Kitsao
Baraka Justine Karisa
Ibrahim Malau Kitsao
Vincent Stephens
Mishi Ali
Mwanaha Ali
Mercy Kazungu
Grace Kazungu
Mariamu Chai
Sunday Karisa
Mody Juma
Amini Ali
Jackson Kuchachaa
Tatu Chai
Peninnah Carol
Frederick Liyai
Angel Khaosa
Irene Zaituni
Caroline Lungazo
Henry Mwema

22/5/2010
22/5/2010
22/5/2010
1/7/2011
10/11/2010
10/11/2010
22/5/2010
22/5/2010
22/5/2010
9/8/2010
22/5/2010
30/5/2011
10/11/2010
10/11/2010
26/11/2010
26/11/2010
26/10/2010
10/11/2010
22/8/2011
10/11/2010
1/7/2011
22/5/2010
02/3/2017
4/1/2019
4/1/2019
4/1/2019
4/1/2019
22/2/2019

FORM 2
FORM 1
FORM 1
FORM 1
FORM 1
FORM 1
FORM 1

Ach St. Thomas Girls Sec. School
Ribe Girls High Schools
Mazeras Memorial Girls
Ngala Memorial Girls Sec. School
St. Teresa Sec. School
Lutsangani Boys High School
Ach St. Thomas Girls Sec. School
Kustawi Vocational Training Centre
8
Baharini Primary
8
Baharini Primary
8
Baharini Primary
7
Baharini Primary
6
Baharini Primary
6
Baharini Primary
6
Baharini Primary
6
Baharini Primary
6
Baharini Primary
5
Baharini Primary
5
Baharini Primary
5
Baharini Primary
5
Baharini Primary
5
Baharini Primary
PP1
Upendo Academy
PP2
Upendo Academy
Babyclass Upendo Academy
4
Baharini Primary
2
Baharini Primary
5
Baharini Primary

De kleuters in Upendo gaan naar de Upendo Nursery Academy. 18 kinderen zijn in 2019 naar
de nabijgelegen Baharini Basisschool gegaan. Voor het middelbaar onderwijs zijn de kinderen
ingeschreven op goede internaatscholen op basis van hun eindresultaten. In 2019 volgden 9
Upendo kinderen middelbaar onderwijs. Caroline Kitsao, Baraka en Ibrahim hebben met succes
hun examen van de primaryschool gehaald en gaan per januari 2020 naar een internaatschool.
In het bijzonder Ibrahim had een zeer hoge score.
In 2019 waren er, behalve enkele gewone huis-, tuin- en keuken-ongelukjes, geen
gezondheidsproblemen. Het jaarlijkse medische onderzoek van de kinderen leverde geen
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bijzonderheden op. De “Dutch Dental Organization”, actief in de buurt van Mombasa, heeft de
gebitten van de kinderen weer gecontroleerd en behandeld. Wij danken hen voor deze steun.
De verzorgers van de kinderen hebben te maken met de puberteit van de kinderen. De Upendo
pubers vragen, naast een liefdevolle opvang, om een stevige en doordachte pedagogische
aanpak. Het management en de professionele staf van Upendo volgen op dit gebied workshops
en trainingen.
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 gemeenschap.
De Upendo sociaal werker en de staf van verzorgers houden contact met de kinderen door
bezoeken aan de dorpen te brengen.

Sinds 2019 voert Upendo actief het nieuwe re-integratiebeleid van de Keniaanse overheid uit.
Dit beleid volgt internationaal beleid en onderzoek dat het voor kinderen beter is om in
gezinsverband op te groeien. Het vraagt om hele andere aanpak: families moeten fysiek,
mentaal en financieel in staat zijn het kind op te nemen in de community. Het moet een veilige
plek zijn om op te groeien. Om dit beleid invulling te geven zijn enkele stafleden, met steun
van de Stichting Benjamin, opgeleid en begeleid om hiervoor een werkwijze te ontwikkelen.
De Upendo kinderen zullen dus sneller gere-integreerd worden. Voorwaarden zijn wel een
veilige en gezonde plek bij de familieleden. Counseling en empowerment zijn voorwaarden en
dit wordt vanuit Upendo aangeboden. Families worden ook geholpen om dit financieel
mogelijk te maken en er wordt gekeken naar vormen van business; bijvoorbeeld hulp bij het
opzetten van een (groente)handeltje, het bouwen van een kippenren en leveren van kippen. Het
uitgangspunt is dat Upendo alle onderwijskosten van de kinderen voor haar rekening neemt.
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Dit nieuwe beleid heeft ook gevolgen voor de bezetting van Upendo. Nu kinderen sneller gaan
re-integreren zullen er ook meer plekken in het Upendohome vrijkomen. Het is (nog) niet
duidelijk of en zo ja door wie deze plekken worden ingevuld. Gezien het beleid in Kenia zal het
aantal (traditionele) weeshuizen afnemen en zal het beleid zich meer richten op tijdelijke
opvang (max. 1 jaar) van weeskinderen, waarschijnlijk kinderen die tijdelijk uit huis worden
geplaatst. In hoeverre Upendo hierop kan inspelen is afhankelijk van de financiële middelen in
de komende jaren.

Upendo Farm
De Upendo Farm maakt in 2019 een kleine winst. Er is een vaste medewerker en een vervanger
die samen zorgdragen voor de kleine veestapel, bestaande uit drie koeien en twee opgroeiende
kalveren en meerdere kippen. Melk en een kleine hoeveelheid fruit worden aan de Upendo
keuken en aan externe klanten verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het home.

Upendo Academy Nursery school
Helaas moet het Upendo schooltje in oktober 2019 haar deuren sluiten. De nieuwe richtlijnen
van de Keniaanse overheid t.a.v. onderwijs maken het bestaan van privéscholen zoals de
Upendo school niet langer mogelijk. Kleuteronderwijs wordt voortaan zo goed als kosteloos
aangeboden door gesubsidieerde overheidsscholen. Voor de arme ouders uit de omgeving die
het Upendo schooltje voor hun peuters en kleuters hadden gekozen zijn de noodzakelijk
verhoogde kosten zoals schoolgeld en maaltijden niet langer haalbaar. Het aantal peuters en
kleuters op het Upendo schooltje is dan ook in rap tempo gedaald. Hierdoor ontstaan forse
verliezen. Zo kunnen de salariskosten niet langer betaald worden. Het Keniaanse NGO-bestuur
zet zich in om het schooltje te verhuren aan een geïnteresseerde partij. Een van de ervaren
leerkrachten van het schooltje meldt zich aan om samen met haar familie het schooltje ten
behoeve van de community voort te zetten. Eind december 2019 wordt een huurcontract
getekend. De inkomsten zullen ten bate komen van het Upendo Kanshuis.
Stichting Daraja for Children
Jaarverslag 2019, Mei 2020

7

Acties Upendo Projects Kenya
Zelfgemaakte Afrikaanse Gadgets verkocht
Zelfgemaakte gadgets met Afrikaanse stof werden verkocht
waarbij de opbrengst geheel ten goede kwam aan Upendo
Projects Kenya. Machteld had deze prachtige gadgets voor ons
gemaakt en verkocht ze via marktplaats. Zo had zij
boodschappentasjes, schorten, etuitjes en stoffen slingers
gemaakt. Ze heeft voor Upendo ruim €170,- opgehaald. Dank
voor deze inzet en de leuke opbrengst!
Een leuke vakantietrip voor de kinderen naar Watamu Beach Resort
Via Facebook en kennissen hebben we geld ingezameld voor een vakantietrip voor de kinderen.
Dankzij het geld wat we hebben opgehaald voor de vakantietrip hebben de kinderen een
fantastische dag gehad! Met veel zwempret, lekker eten en een goed gezelschap was het een
groot succes. De trip was inclusief de busreis heen en de busreis terug wat de kinderen al erg
leuk vinden. Verder was de dag in en rond het zwembad verzorgd met hapjes en drankjes. 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.
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De spaarpotten in Puech Blanc
Jaarlijks heeft de prachtige vakantiebestemming Puech Blanc in
Frankrijk het ritueel om geld in te zamelen van Upendo. De
spaarpot die zij hebben staan telde dit jaar 139 euro. Heel erg
bedankt weer voor dit genereuze gebaar!
Kerst
Met kerst hebben we ook nog een bedrag van 100 euro ontvangen als kerstbijdrage voor de
kinderen. Omdat we net de inzameling hadden gedaan voor de vakantietrip hebben we dit jaar
geen kerstactie via Facebook gedaan.

Sponsorbijdragen
In 2019 ontvingen wij bijdragen van de volgende organisaties:
-

Artsenverbond

-

Katholiek Jeugdwerk

-

Reginafonds

-

Stichting Recycling Westland

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. Met ingang vanaf 1
januari 2019 is de stichting Benjamin een directe sponsor van Upendo in Kenia.

Communicatie
Het bestuur van Stichting Daraja for Children heeft in 2019 zes keer vergaderd. In 2019 zijn er
drie nieuwsbrieven verschenen die per mailing aan ongeveer 200 geïnteresseerden, donateurs
en sponsoren zijn gestuurd. In de nieuwsbrieven werden de lezers geïnformeerd over de
gebeurtenissen rondom het weeshuis van de afgelopen paar maanden. Ook hadden wij 13 april
een informatiemiddag voor alle geïnteresseerden in ons project.
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 de website dit jaar vernieuwd in samenwerking met
het bedrijf Hersense.
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Tot slot hebben we dit jaar twee nieuwe Upendo Films gemaakt waardoor de geïnteresseerden
een kijkje konden nemen in het reilen en zeilen in ons kanshuis. We hebben de kinderen
gevraagd om mee te helpen door filmpjes te maken, en dit hebben zij gedaan. De kinderen
vonden het dan ook erg leuk om te doen, en het heeft tot mooie resultaten geleid.

Financiën
Voor details zie de jaarrekening op de website met de balans en winst- & verliesrekening over
het jaar 2019.
Verkorte winst- en verliesrekening 2019 (€)
Baten
Donaties particulieren
Donaties bedrijven/fondsen
Acties
Totaal

29.385
6.850
869
37.104

Lasten
Besteed aan Upendo
Fondswerving en publiciteit
Beheer, administratie en reiskosten
Totaal

38.863
338
2.733
39.934

Bedrijfsresultaat

-2.830

Financiële baten/lasten

-175

Resultaat

-3.005

Het resultaat komt ten laste van de bestemmingsreserve projecten.
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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 en met 18 jaar. De toekomstige
financiering geldt in ieder geval voor de oorspronkelijke 24 kinderen van het kanshuis. Voor de
kinderen die hierna in ons huis zijn gekomen geldt de financiering van het vervolgonderwijs
alleen indien dat financieel haalbaar is.

Het gaat dan om vakopleidingen, middelbare (secundary) school en eventueel daarna een
vervolgopleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs of universitair niveau. Indien
de middelen het toelaten zullen we hiervoor jaarlijks een bedrag reserveren.
In 2020 zullen 13 Upendo-kinderen een beroep doen op dit fonds voor een totaalbedrag van ca.
€ 10.000,=.
In de komende jaren zullen de overige Upendo-kinderen ook gebruik maken van dit fonds en
zullen we een beroep doen op donateurs om hieraan bij te dragen.

Vooruitblik 2020
In 2020 blijft Upendo het re-integratiebeleid van de Keniaanse overheid volgen en zullen de
daaraan gekoppelde maatregelen uitgevoerd blijven worden. De zes kinderen, die begin 2020 in
het Upendo Children’s Home wonen, zullen naar verwachting komend jaar gere-integreerd
worden in hun lokale gemeenschap, nadat er professionele counseling van de kinderen en
empowerment van de families heeft plaatsgevonden. In het Home zal er dan plaats zijn voor
kortdurende opvang van nieuwe kinderen in nood. Upendo is voor opname van nieuwe
kinderen afhankelijk van het plaatsingsbeleid van de Regionale Kinderbescherming (CCI).
Het “Strategic 3-Year Plan 2017-2019” is verlopen. Er zal door Upendo een nieuw
meerjarenplan opgesteld worden met daarin heldere doelstellingen en geplande activiteiten om
deze doelstellingen te bereiken. Daarnaast moet aangegeven worden welke financiële,
personele en overige inbreng noodzakelijk is. De inmiddels ontstane situatie rond het
coronavirus maakt de toekomstverwachting bijzonder onzeker en onvoorspelbaar, waardoor
2020 er volledig anders uit kan komen te zien!
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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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