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Inleiding 

Stichting Daraja voor Children vervolgt in 2020 het beleid van de Keniaanse overheid  (2019) 

dat stelt dat een kind de beste ontwikkelingsmogelijkheden heeft wanneer het opgroeit in een 

gezin binnen de lokale gemeenschap. Mede vanwege de coronacrisis die ook Kenia teistert 

wordt het re-integratieproces van de Upendokinderen in samenwerking met de Keniaanse 

kinderbescherming versneld doorgezet. Aan het eind van 2020 is dit re-integratieproces 

afgerond door de inzet van velen, zoals het managementteam in Kenia, de werkers, het 

Keniaanse- en Nederlandse bestuur. Dankzij onze donateurs konden wij het werk voor 

Upendo Projects Kenya in 2020 weer voortzetten. Dat de begeleiding van de Upendo 

kinderen nu in hun dorpsgemeenschap bij een plaatsvervangende familie plaatsvindt vraagt 

een extra inspanning van de Upendo begeleiders. Empowerment van de familie maakt 

uitdrukkelijk deel uit van het re-integratieproces van het kind.  

Wij hebben Upendo in 2020 niet kunnen bezoeken. De communicatie heeft online en via 

verslaglegging plaatsgevonden.      

 In 2020 draagt Upendo zorg voor 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 19 jaar. De groep 

bestaat uit 13 jongens en 17 meisjes. 13 kinderen volgen middelbaar onderwijs op 

internaatscholen; 1 meisje volgt een koksopleiding en doet stage; 15 kinderen volgen 

basisonderwijs en 2 kleuters gaan naar de kleuterschool. De onderwijskosten en de overige 

kindgebonden kosten worden door onze donateurs via Stichting Daraja for Children betaald.   

 

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 (aangepaste) doelstellingen opgesteld:  

• Het bieden van een liefdevol thuis bij een gastgezin, counseling en onderwijs voor de 

kinderen;  

• Het begeleiden en ondersteunen van de gastgezinnen van de kinderen met het uiteinde-

lijke doel om een goede re-integratie te bewerkstellingen. Alle 30 Upendokinderen zijn 

inmiddels per eind 2020 gere-integreerd en volgen onderwijs; 
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• Wij steunen deze gezinnen met voedselpakketten, empowerment en betalen alle kosten 

voor onderwijs. In principe t/m de middelbare school resp. een beroepsopleiding. 

  

Organisatie  

Het bestuur van Stichting Daraja for Children bestaat in 2020 uit:  

- Marieke Clotscher, bestuurslid  

- HansJan Adriaens, secretaris 

- Linda Steenvoorden, penningmeester  

- Claire de Graaf, bestuurslid  

- Laetitia Lippits, bestuurslid 

 

Partner van Stichting Daraja for Children is de NGO Upendo Children’s Development 

Organization (UCDO).  

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. Laetitia heeft Natasja Maas opgevolgd en is 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 (per eind 2020) uit: 

- Eén operationeel manager/administrateur 

- Eén maatschappelijk werker (“social worker”)  

- Eén mama-verzorger   

- Een farmer/beheerder 
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 De beveiliging is uitbesteed aan een extern bedrijf. 

Gezien de ontwikkelingen in 2020, namelijk alle kinderen gere-integreerd, het effect van 

corona en de plannen voor een stapsgewijze afbouw (zie ook hoofdstuk over vooruitblik 

2021), is/wordt er afscheid genomen van een aantal medewerk(st)ers. 

De Keniaanse NGO  

Het bestuur van onze NGO Upendo Children’s Development Organization kwam in 2020 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 is 

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. 

Met de NGO worden gesprekken gevoerd over de toekomst van Upendo. 

 

Upendo Kanshuis en de kinderen 

Stichting Daraja verzorgt in 2020 30 weeskinderen in de leeftijd van 4 tot 19 jaar.  

Op de volgende pagina staat een overzicht van alle kinderen, de dag van hun aankomst in het 

Kanshuis en de klas en school waarin zij zich in 2020 bevinden. Daarbij is van belang te 

melden dat in 2020 het coronavirus in Kenia van grote invloed is geweest. De 

Upendokinderen hebben hun school alleen in het 1e trimester, tot eind maart bezocht. De 

overheid liet alle scholen sluiten en deze bleven het hele jaar 2020 gesloten. Per januari 2021 

zijn de scholen weer opengegaan.  Alle kinderen zijn dus in feite blijven zitten. 
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Overzicht kinderen: 

  Kind Aankomst Klas school          

1. Lucky Nguwa Nzaro    9/7/2010 FORM 3 Sokoke Sec. School  

2. Raphael Lewa   11/5/2011 FORM 3 Kilifi Township Sec. School   

3. Sharlet Dama   22/5/2010 FORM 3 Ach St. Thomas Girls Sec. School  

4. Mercyline Baya Mbetsa  22/5/2010 FORM 2 Ribe Girls High School 

5. Fatuma Katembe  22/5/2010 FORM 2 Mazeras Memorial Girls  

6. Happy Kuchana  1/7/2011 FORM 2 Ngala Memorial Girls Sec. School   

7. Rashid Ali Nyaawa  10/11/2010 FORM 2 St. Teresa Sec. School  

8. James Kazungu 10/11/2010 FORM 2 Lutsangani Boys High School  

9. Mwanaidi Chai  22/5/2010 FORM 2 Ach St. Thomas Girls Sec. School  

10 Juliet Baya Lauzi 22/5/2010  Kustawi Vocational Training Centre  

11 Caroline Dama Kitsao  22/5/2010 FORM 1  Bahari Girls Secundary School   

12. Baraka Justine Karisa 9/8/2010 FORM 1  Ganze Boys Secondary School 

13. Ibrahim Malau Kitsao  22/5/2010 FORM 1  Ribe Boys High School  

14. Vincent Stephens 30/5/2011 Class 8 Baharini Primary  

15. Mishi Ali 10/11/2010 Class 7 Baharini Primary  

16. Mwanaha Ali 10/11/2010 Class 7 Baharini Primary  

17. Mercy Kazungu  26/11/2010 Class 7 Baharini Primary  

18. Grace Kazungu 26/11/2010 Class 7 Baharini Primary  

19. Mariamu Chai 26/10/2010 Class 7 Baharini Primary  

20. Sunday Karisa 10/11/2010 Class 5 Baharini Primary  

21. Mody Juma 22/8/2011 Class 6 Baharini Primary  

22. Amini Ali 10/11/2010 Class 6 Baharini Primary  

23. Jackson Kuchachaa 1/7/2011 Class 6 Baharini Primary  

24. Tatu Chai  22/5/2010 Class 6 Baharini Primary 

25. Peninnah Carol  02/3/2017 PP2 Upendo Academy         

26. Frederick Liyai 4/1/2019 PP3 Upendo Academy         

27. Angel Khaosa 4/1/2019 PP1 Upendo Academy         

28. Irene Zaituni  4/1/2019 Class 5 Baharini Primary  

29. Caroline Lungazo  4/1/2019 Class 3 Baharini Primary  

30. Henry Mwema 22/2/2019 Class 6 Baharini Primary  
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Drie kleuters volgen kleuteronderwijs. Veertien kinderen zijn in 2020 naar de nabijgelegen 

Baharini Basisschool gegaan. Voor het middelbaar onderwijs zijn de kinderen ingeschreven 

op goede internaatscholen op basis van hun eindresultaten. In 2020 volgen twaalf Upendo 

kinderen middelbaar onderwijs. Caroline Kitsao, Baraka Karisa en Ibrahim Kitsao stapten per 

januari 2020 over naar een internaatschool in Form 1.     

In 2020 waren er, behalve enkele gewone huis-, tuin- en keuken-ongelukjes, geen 

gezondheidsproblemen. Het jaarlijkse medische onderzoek van de kinderen leverde geen 

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 weer voor deze 

steun. 

Re-integratie  

In 2020 heeft Upendo zich sterk ingespannen om alle kinderen te re-integreren naar families 

in de dorpen van oorsprong. Daarmee voert Upendo het nieuwe re-integratiebeleid van de 

Keniaanse overheid uit. Mede door de coronacrisis vindt een versnelling plaats. Aan het eind 

van 2020 zijn alle kinderen gere-integreerd naar hun dorpen. Van de Upendo staf wordt 

daarbij veel gevraagd. De begeleiding van de kinderen vindt nu plaats bij de families thuis en 

door middel van schoolbezoeken. Counseling van de kinderen en empowerment van de 

families is veelal hard nodig om voor de kinderen een veilige en gezonde omgeving te 

bewerkstelligen. Families worden soms ook geholpen om financieel zelfredzaam te kunnen 

worden, zoals bijvoorbeeld hulp bij het opzetten van een (groente)handeltje, het bouwen van 

een kippenren en de verkoop van kippen. Alle onderwijskosten en overige kindgebonden 

kosten worden via Daraja for Children en Upendo betaald. 

 

In de vakantiemaanden april, augustus en december 2020 ontvangt de familie van elk kind een 

extra voedselpakket.  
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Een ingrijpend gevolg van het Keniaanse beleid is de leegstand van het Upendohome en de 

overige gebouwen. De overheid stelt dat uitsluitend probleemkinderen voor een korte 

opvangperiode opgenomen mogen worden in een zgn “doorgangshuis”. Dit is niet 

overeenkomstig de visie van Upendo en Daraja waarbij juist grote waarde wordt gehecht aan 

het opbouwen van een band met de kinderen als belangrijke steun bij hun ontwikkeling. 

Er wordt besloten het Keniaanse beleid in die zin niet te volgen en Daraja en het Keniaanse 

bestuur besluiten aan het eind van 2020 om een andere bestemming voor het Upendo land en 

de gebouwen te zoeken, weliswaar met pijn in het hart.  

 

Upendo Farm 

De Upendo Farm maakt in 2020 een kleine winst. Er is inmiddels een farmer die zorgdraagt 

voor de kleine veestapel, bestaande uit drie koeien en een kalf en kippen. Melk, eieren en een 

kleine hoeveelheid fruit worden aan de Upendo keuken en aan externe klanten verkocht. De 

opbrengst komt ten goede aan het home. Per eind 2020 zijn er nog 2 koeien die ook verkocht 

gaan worden. De kippen zijn inmiddels “opgegeten”.  

 

Upendo Academy Nursery school 

Helaas heeft het Upendo schooltje in oktober 2019 haar deuren gesloten.  

Zie hiervoor ook het jaarverslag 2019. 

Het Keniaanse NGO-bestuur heeft zich ingezet om het schooltje te verhuren aan een 

geïnteresseerde partij. Een van de ervaren leerkrachten van het schooltje heeft het schooltje 

voortgezet. De huurinkomsten zullen ten bate komen van het Upendo Kanshuis. 

Helaas is door corona het schooltje in 2020 gesloten geweest. De huur is ook niet geïnd. 

 

Acties Upendo Projects Kenya 

Mede als gevolg van de coronacrisis zijn, in overleg met het Child Department, de laatste zes 

kinderen in 2020 gere-integreerd bij guardians, veelal (verre) familieleden. Deze herplaatsing 
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wordt door Upendo begeleid in de vorm van empowerment en sociale/ maatschappelijke 

ondersteuning. Voor zover mogelijk worden deze families bezocht en in verband met Corona 

extra voorzien van voedselpakketten. Bij deze foto’s van de voedselpakketten die wij zowel in 

mei als in november hebben verzorgd voor de kinderen.  

 

 
 

Kerstactie 

Iedereen heeft het zwaar in deze periode. In het bijzonder ook onze kinderen in Kenia. Met 

het oog op kerst wilden wij hen graag een hart onder de riem steken. 

Aangezien het traditie is in Kenia om met kerst nieuwe kleding te krijgen, wilden wij graag 

voor ieder kind iets nieuws kopen. We hebben 

hiermee ruim 900 euro opgehaald! 

Wij willen graag alle mensen die hebben bijge-

dragen aan de kerstactie bedanken! Hierbij foto's 

van de kinderen in hun nieuwe kleren of met 

voedselpakketten die we nog extra hebben kun-

nen kopen. 
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Sponsorbijdragen 

In 2020 ontvingen wij bijdragen van de volgende organisaties:  

- BDO 

- HVV Holding 

- Katholiek Jeugdwerk  

- Kringloopwinkel 

- Reginafonds  

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 2020 zeven keer vergaderd. In 2020 

zijn er twee nieuwsbrieven verschenen die per mailing aan ongeveer 200 geïnteresseerden, 

donateurs en sponsoren zijn gestuurd. In de nieuwsbrieven werden de lezers geïnformeerd 

over de actuele situatie rondom corona.  

Middels contact met onze contactpersoon in Kenia krijgt Daraja informatie over de huidige 

ontwikkelingen (omtrent corona) en foto’s en schoolrapporten toegestuurd om zo de 

geïnteresseerden op de hoogte te houden. Door corona en de huidige ontwikkelingen binnen 

het weeshuis is er het afgelopen jaar minder nieuws dan gewoonlijks verspreid. Desondanks 

hebben wij gepoogd, met onder andere een speciale corona-nieuwsbrief en voedselpakket 

acties, het contact te onderhouden en informatie te delen. Nieuws wordt meestal via Facebook 

of in nieuwsbrieven gedeeld.  
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Financiën  

Voor details zie de jaarrekening op de website met de balans en winst- & verliesrekening over 

het jaar 2020. 

Verkorte winst- en verliesrekening 2020 (€)  

Baten  

Donaties particulieren 17.707 

Donaties bedrijven/fondsen 4.250 

Acties 1.796 

Totaal 23.753 

  
Lasten  

Besteed aan Upendo 21.410 

Fondswerving en publiciteit 389 

Beheer, administratie en reiskosten 315 

Totaal 22.114 

  
Bedrijfsresultaat 1.639 

  
Financiële baten/lasten -210 

   

Resultaat 1.429 

 

Het resultaat komt ten gunste 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 (6) 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 2021 

  In 2019/2020 zijn we geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen die van grote invloed 

zijn op Upendo in haar oorspronkelijke vorm. 

- per 2019 financiert de overheid de (openbare) nurseryscholen. Private scholen, zoals 

Upendo Academy, vallen daarbuiten. Het gevolg is dat wij niet meer voldoende kin-

deren kunnen aantrekken om financieel quitte te spelen; 

- vanaf 2018 voert de overheid ook een nieuw beleid op het gebied van weeshuizen. Zij 

worden verplicht om zich om te vormen tot opvanghuizen waar (wees)kinderen met 

specifieke problematiek voor max. 1 jaar worden opgenomen. Ze krijgen dan professi-

onele ondersteuning en worden na 1 jaar geplaatst bij een gastgezin in de regio.  



 12 

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat deze verandering voor ons niet haalbaar is en 

veel te kostbaar gaat worden. We hebben dan ook in 2020 geen nieuwe kinderen meer 

opgenomen; 

- in de afgelopen 1,5 jaar heeft Kenia strenge coronamaatregelen toegepast. De kinderen 

zijn heel 2020 niet naar school geweest en zijn dus feitelijk blijven zitten! Er is ook 

grote armoede in de kustregio die toch al niet zo welvarend is. 

 

Vanaf 2019 zijn we bezig geweest om alle 30 kinderen bij gastgezinnen onder te brengen 

en dat is ook gelukt! Wij steunen deze gezinnen met voedselpakketten, empowerment en 

betalen alle kosten voor onderwijs. In principe t/m de middelbare school resp. een 

beroepsopleiding. Gezien de populatie zal deze steun zeker nog 10 jaar nodig zijn. 

Als gevolg van deze ontwikkeling zijn er nu geen kinderen meer in Upendohome. De 

school is op dit moment gehuurd door een onderwijzeres die voor eigen rekening werkt. 

De farm wordt in stapjes afgebouwd. De farmer zorgt ook voor het beheer en het toezicht 

op het terrein en de gebouwen. Er blijven een paar personeelsleden over, o.a. Betty de 

manager/social worker. Zij heeft de verantwoordelijkheid voor betalingen, de 

administratie, begeleiding en contact met de gastgezinnen/kinderen en contact met de 

scholen. 

Wat brengt de toekomst? 

Gezien het bovenstaande hebben wij, samen met de Keniaanse NGO, moeten besluiten 

om de grond met gebouwen te gaan verkopen. We hebben met diverse lokale goede 

doelenorganisaties onderzocht of zij het project resp. het “vastgoed” willen inzetten voor 

hun organisatie. Dat is helaas niet gelukt.  

Upendo (grond en gebouwen) zal in 2021 op de Keniaanse vastgoedmarkt verkocht 

worden. Daartoe zullen wij de opbrengst in een goed beheerd fonds onderbrengen. Naar 

verwachting zal de opbrengst voldoende zijn om de komende jaren (zeker 10) de gezinnen 

en de 30 kinderen te blijven ondersteunen en te zorgen voor de meest passende opleiding 

waarmee ieder kind een toekomst tegemoet gaat met financiële zelfstandigheid.  

Dat heeft voor ons de hoogste prioriteit! 
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Wat betekent dit voor Daraja? 

Wij blijven doorgaan tot we zeker weten dat de Upendokinderen hun plek in de 

maatschappij hebben gevonden. Wij blijven ook op de hoogte van het wel en wee van de 

kinderen en blijven onze donateurs informeren. 

Wat betekent dit voor onze donateurs? 

Omdat de verkoop nu in gang wordt gezet, het verkoopproces wel even zal duren en de 

opbrengst moeilijk te schatten is hopen we dat onze donateurs die ons nog steeds steunen 

voorlopig nog willen doorgaan. Zeker in 2021 lopen nog een hoeveelheid kosten door. 

Zodra duidelijk is wat de opbrengst is kunnen we aangeven of en zo ja in welke mate we 

vanaf 2022 nog steun nodig hebben. 

Veel donateurs en organisaties hebben ons de afgelopen jaren gesteund. Daarmee is een 

goed project opgezet waarmee veel werkgelegenheid is gecreëerd en dat voor 30 kinderen 

een warm, veilig en goed tehuis is geweest. De kinderen maken het nu ook goed en ze zijn 

weer onderdeel van de gemeenschap. 

Ondanks het feit dat we door de nieuwe regelgeving genoodzaakt zijn om ons beleid aan 

te passen blijft onze oorspronkelijke ideaal om de kinderen een goede toekomst te bieden 

hoog in ons vaandel staan. 

 

Contact 

Secretariaat Stichting Daraja for Children 

Adres:  Vlaskamp 86 2592 AC Den Haag 

E-mail secr.: hansjanadriaens@hotmail.com 

Website: www.upendoprojectskenya.org 

Rek. Nr.:  NL41RABO0131773429 (t.n.v. Stichting Daraja for Children) 

KvK:  27299642 

Facebook: https://www.facebook.com/upendoprojectskenya 

(ANBI-geregistreerd)  


