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“De richting waarin opvoeding een mens stuurt, zal zijn toekomstig leven
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Inleiding
Het jaar 2010 is een heel belangrijk jaar geweest voor de ontwikkeling van
Upendo Children’s Home en de Projecten. Er is alles op alles gezet om het
huis gedurende dit jaar te kunnen openen.
Wat hebben we bereikt?
De bouw
De bouwwerkzaamheden die zijn uitgevoerd door Buffalo Constructions,
zijn gestart eind augustus 2009. Er zat een goed tempo in. In januari 2010
begon het hoofdgebouw stap voor stap vorm te krijgen. De andere
gebouwen zoals het farmershuis en het vrijwilligershuis waren al voltooid.
Alleen het kantoor liet nog op zich wachten. Begin mei 2010 werd de
bouw officieel opgeleverd. De overige werken zoals de aanleg van het
irrigatiesysteem, de dierenverblijven en de kinderspeelplaats waren
eveneens in mei compleet.
Het bedrag dat in 2009/2010 aan bouw- en inrichtingskosten door Stichting
Daraja is uitgegeven bedraagt totaal € 115.000,-.
Personeel en Organisatie
Gedurende 2010 is een staf van 12 medewerkers door de organisatie
aangesteld:
- 4 child caretakers
- 3 bewakers;
- 2 farm werkers;
- 1 social werker;
- 1 farm manager / voorman;
- 1 operations manager..
Het management van de organisatie is in handen van het Management
Team bestaande uit de Operations Manager, de Social Worker en de Farm
Manager, allen Kenianen. Het management team wordt ge-superviseerd
door de Nederlandse Programma Manager
The Board
Upendo Children’s home wordt in Kenia bestuurd door het bestuur
van Upendo Children’s Development Organization (NGO). Dit
bestuur werkt nauw samen met de Stichting Daraja for Children in
Nederland. In een overeenkomst is de samenwerking vastgelegd.
Gedurende 2010 werd het Keniaanse bestuur operationeel, de Keniaanse
bankrekening bij CFC Stanbic bank werd operationeel en een transparant
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systeem voor de boekhouding werd tot ieders tevredenheid voor het eerst
gebruikt.
Tekst van de voorzitter van de board
“In November the first joined meeting with the Board of the partner
organization in Netherlands was held. Both Boards adopted the budget for
Upendo Children’s Homes running costs for 2011, (based of the number of
24 in-house orphans) of Khs 3.313.304,- (= € 33.000,=).
Admission of orphans and vulnerable children
On May 22nd the first children were admitted in Upendo Children’s
Home. At the end of the year 22 children in the age of 2- 10 years were
housed and educated by Upendo Children’s Home. All children’s cases
were discussed with the children’s officer and were found genuine.
Upendo Farm
From May 2010 all vegetables for the home were provided by the Upendo
farm produce. Although in 2010 the investments are still higher than the
profits, we expect in 2011 a profit of Khs 110,356./=
Remarks:
Since the start of Upendo there has been so many success that we want to
thank all those people who gave their time, energy and dedication to the
Upendo Children.
God bless you all”
February 2011
Francis Kasyi,
Chairman
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Visie en doelstellingen
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.
Doelstellingen
- kinderen die niemand meer hebben om voor ze te zorgen een liefdevol
thuis, een goede verzorging en onderwijs te bieden.
- kansarme kinderen van 3-6 jaar in dagopvang kleuteronderwijs te bieden
als voorbereiding op de basisschool. Zij ontvangen 2 maaltijden per dag,
een goede basis voor de gezondheid en voor de sociaal- emotionele
ontwikkeling.
- de alleenstaande moeders van de kinderen zodanig te ondersteunen dat zij
beter in het levensonderhoud van hun gezin kunnen voorzien.
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Organisatie
De Stichting Daraja for Children is gevestigd te ’s-Gravenhage en heeft
momenteel (ultimo 2010) een bestuur van 4 leden, t.w.:
Marieke Clotscher, voorzitter en initiatiefneemster
HansJan Adriaens, secretaris/penningmeester
Gemma Driessen, bestuurslid
Vivienne Weerts, bestuurslid
Onze ambassadeurs zijn:
Joske Strobosch
Wendela Strobosch
Sylvia Wildschut
Marleen Geven
Partner van Stichting Daraja in Kenia is de NGO Upendo Children’s
Development Organisation. Het bestuur hiervan bestaat uit:
Francis Kasyi, voorzitter
Solomon Mutungi, penningmeester
Marieke Clotscher, secretaris/programma-manager Upendohome
Marnix Huis in ’t Veld, bestuurslid
Elizabeth Taro, bestuurslid
De NGO is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van
Upendohome en is de werkgever van het personeel.
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Upendohome en de kinderen
Op 22 mei 2010 zijn de eerste 9 weeskinderen in Upendo Home
opgenomen. Het was voor het hele Upendo team en natuurlijk niet in het
minst voor de kinderen zelf, een opwindende dag. De kinderen zijn
gebracht door hun huidige verzorgers. Na een kort verhaal over devisie en
de werkwijze van Upendo door de staf hebben de bezoekers het huis
bezichtigd. De kinderen mochten alvast hun slaapzaaltje zien en een bed
uitzoeken. Ze waren zo verrast en opgetogen! In hun oude situatie hadden
ze veelal geen bed voor zichzelf. Meestal werd het gedeeld met broertjes
en zusjes of zelfs ook met de verzorgers. En dan die gekleurde lakens, op
elk bed verschillend. Je zou wensen dat de sponsoren die hieraan hebben
bijgedragen op dat moment de gezichten van de kinderen konden zien.Dan
zouden ze des te beter beseffen aan welk kindergeluk ze hebben
bijgedragen!
Om met de vroegere verzorgers regelmatig contact te onderhouden is na
de komst van de kinderen meteen gestart met het organiseren van
bezoekzondagen, een maal per maand. Op de eerste bezoekzondag bleken
de bezoekers blij verrast hoe goed de kinderen het maakten. De Upendo
kinderen waren opgetogen om de mensen uit hun oude omgeving weer te
zien. Met de caretakers (verzorgsters) van het huis wordt uitgebreid
informatie uitgewisseld over de kleine individuele zaken van elk kind. Zo
leren de caretakers steeds beter omgaan met de
kinderen.
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De Upendo kinderen gaan naar de Majengo Academy, een particuliere
nursery-/primaryschool in de buurt, waar ze goed begeleid worden.
Aan het eind van 2010 telt de Upendo familie 22 kinderen in de leeftijd
van 2 tot 10 jaar. Er zijn 8 jongens en 14 meisjes.
De Nederlandse sponsoren ontvangen een drie maandelijkse rapportage
over het wel en wee van de kinderen.
De Farm
De farm begint het in 2010 redelijk goed te doen. Hoewel er veel schade
aan de groenten gewassen is ontstaan door de enorme regenval die in april
is begonnen hoeft Upendo nauwelijks groenten in te kopen. Er waren zelfs
zoveel aubergines dat deze op de markt verkocht konden worden.
In mei 2010 is de Vondelfarm gebouwd, bestaande uit een kippenverblijf
voor een lokaal kippenras en een koestal met een koe. Dit is een
waardevolle actie van Stichting Hulp die in nauwe samenwerking met de
Vondelschool in Aerdenhout het geld bijeen heeft gebracht om Upendo te
voorzien van eieren, kippenvlees en melk. Haluwa, de koe schonk het
leven aan het kalfje Pendo in November van het jaar 2010.
Naar verwachting zal Haluwa een nieuw kalf brengen in 2011. De
uitbreiding van de veestapel is in 2010 al een feit.
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Acties en (sponsor)activiteiten
Wijnactie
Evenals in 2009 is er weer een wijnactie geweest met 3 wijnen van het
Garofili-huis uit de Marche in Italie en 2 wijnen van Mendoza in
Argentinie. Totaal zijn ca. 160 dozen van 6 flessen verkocht aan
particulieren en bedrijven.
Opbrengst: ca. €1600, =
Boekenactie
In 2009 zijn 2 bestuursleden een eigen 2e hands boekwinkel gestart op
www.boekwinkeltjes.nl. Dit is een doorlopende actie.
Opbrengst: ca. € 150, =
Informatiemiddag 2 october 2010
Stichting Daraja for Children heeft op zaterdag 2 oktober een feestelijke
informatiemiddag in Den Haag georganiseerd voor donateurs, sponsors en
geinteresseerden van Upendohome in Kenia.
Het doel van deze middag was om de opening van het huis in Kenia ook
hier te vieren en iedereen in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen
van de laatste ontwikkelingen en informatie uit de eerste hand te krijgen.
Ruim 70 bezoekers hebben deze middag bezocht. Veel donateurs, sponsors
en geinteresseerden bewogen zich langs de standjes met informatie,
Upendowijnen, sieraden en doeken uit Kenia en producten van de clienten
van de Compaen, het aktiviteitencentrum waar we te gast waren.
Jaap Robben, stadsdichter van Nijmegen en schrijver van verhalen en
poezie las voor uit eigen werk. Zijn boeken waren te koop en 50% van de
opbrengst is voor Upendo.
Feestelijke opening Upendohome
Hoewel Upendo Children’s home al vanaf mei 2010 op volle toeren
draaide, vond op zaterdag 13 november de officiële opening plaats. Na een
flinke voorbereiding door de staf en de kinderen werden gasten van allerlei
rangen, standen en kleur verwelkomt onder de wapperende Keniaanse vlag
en onze splinternieuwe Upendo vlag. Aan één stok, jawel. Totaal waren er
ca. 120 gasten waarvan ook een grote delegatie van sponsoren/donateurs
uit Nederland.
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Een van de kinderen, Julie, mocht met haar kanten witte handschoentjes de
schaar dragen waarmee Mister Hon.Benedict Fondo Gunda, Member of
Parliament Bahari, het lint doorknipte.
Het hele gezelschap kreeg daarna een rondleiding door alle vertrekken en
het hele terrein. Zang en dans door de staf, de kinderen en een traditionele
dansgroep werden afgewisseld door diverse toespraken. Alle sprekers
waren het erover eens, deze bijzondere ontmoeting op deze bijzondere
plek, het wederzijdse respect en de mooie concrete resultaten vertrouwen
geven voor de toekomst. Zowel vanuit Nederland als vanuit Kenia zal men
zich hiervoor blijven inspannen.
Tussen de middag was er buiten een enorme barbecue en binnen werd
traditioneel Keniaans eten geserveerd.
Voor iedereen die aanwezig was het een onvergetelijke dag. Nog dagen
lang stroomden de complimenten binnen. Onze sponsoren en donateurs
kunnen gerust zijn over de kwaliteit en de continuïteit van Upendo
Children’s Home.
Het spoor van Jacobus
2 vriendinnen/collega’s, Astrid Mol en Marjan Kolbrink, werken bij de
Nederlandse Spoorwegen en gaan lopen voor Upendohome.
Het vertrekpunt is de St. Jacobuskerk in Enschede en het eindpunt is de St.
Jacobuskerk in Santiago de Compostela, een tocht van ca. 2700 km! De
tocht wordt in 3 etappes gelopen met als doel om in mei 2012 Santiago te
bereiken.
Astrid en Marjan houden van wandelen en zoeken ook het spirituele en het
culturele tijdens deze tocht. Daarnaast willen ze geld inzamelen voor
Upendohome. Zie ook: www.hetspoorvanjacobus.nl
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Sponsorbijdragen ontvingen wij van de volgende organisaties:
-

RJW Hulst Agenturen

- Stichting Pelgrimhoeve

-

Henri Bloem Leiden

- Weeshuis der Hervormden

-

OBS Het Galjoen

-

Newskool BV

-

Stichting. HeartforKids

-

Symbision

-

Lionsclub Het Groene Hart

-

Aurum

-

Stichting Hulp/Vondelschool

-

Halsema Hoveniersbedrijf

-

Stg. Personeelsvoorziening KPN

-

Reed Elsevier

-

Hauptmeijer een Clotscher

-

Trias Politica Advies

-

Stichting Katholiek Jeugdwerk

-

Haanemeijer Deelnemingen

-

Dirk van der Mark Beheer

-

Stichting Benjamin

-

Huismans Service Agency

Stichting Daraja for Children heeft 35 vaste donateurs/kindsponsoren die
hun donaties voor langere tijd hebben vastgelegd.
Sinds eind 2010 wordt Daraja structureel gesteund door de Stichting
Benjamin.
Op basis van deze steun hebben we een gezonde exploitatie van
Upendohome verzekerd.
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Communicatie
Het Bestuur van Stichting Daraja for Children heeft 5x vergaderd.
In november heeft het voltallige Bestuur van Daraja in Kenia een
vergadering gehad met onze partner, Upendo Children’s Development
Organisation.
In 2010 zijn 5 nieuwsbrieven verschenen die per mailing aan ca. 250
geïnteresseerden en donateurs zijn gestuurd.
Vanuit Nederland wordt regelmatig contact onderhouden met de
kindsponsoren. Zij worden hierdoor goed op de hoogte gehouden over de
situatie van de kinderen.
In Den Haag Centraal werd een interview met Marieke Clotscher geplaatst.
Voor alle sponsoren, donateurs en overige geïnteresseerden is 2 oktober
een informatiemiddag gehouden over Upendo Children’s Home en
projecten.
Op de website www.upendohome.org staat alle informatie over Upendo.
De website wordt regelmatig geupdate.
Upendo Children’s Home staat vanaf september 2010 ook op Facebook.
Er is een professionele film gemaakt van Upendo Children’s Home.
Deze is te zien op Facebook.
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Financiën
Voor details zie de jaarrekening op de website met de balans en winst- &
verliesrekening over het jaar 2010.
Overzicht baten en lasten 2010 (€)
Baten
Donaties particulieren

31.732,=

Donaties bedrijven/instellingen

48.144,=

Acties

(vast en eenmalig)

2.168,=

Financiele Baten

619,=

Totaal:

82.663,=

Lasten
Bouwkosten

58.312,=

Farm + irrigatie

6.715,=\

Inventaris

7.412,=

Exploitatiekosten

26.140,=

Werving en publiciteit

352,=

Notariskosten

964,=

Organisatiekosten

1.208,=

Totaal:
Resultaat over 2010:

(schenkingsaktes)

101.103,=
-/-

18.440,=

Dit resultaat komt t.l.v. de opgebouwde reserve. Daraja heeft geen
schulden. Liquide middelen/reserve per 1-1-2011: € 23.450,=.
Door de inzet van vrijwilligers en onze lage organisatiekosten komt 97%
van alle inkomsten ten goede aan de kinderen van Upendohome.
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Vooruitblik 2011/2012
2011 is het jaar voor Upendo Children’s Home om de inzet van iedere
betrokken (staf)medewerker verder te verbeteren en het aantal kinderen uit
te breiden naar 24. Het management team van Upendo heeft 2011
uitgeroepen tot het “educatiejaar” van de Upendo kinderen. Nu de groep
kinderen aan elkaar gewend is komt het er op aan hoe we onze kinderen
willen opvoeden. Hoewel we alle kansen willen bieden om de kinderen een
goede toekomst te geven, is het van groot belang om de kinderen zoveel
mogelijk verbonden te laten blijven met de cultuur in de omgeving
Verder zal eind 2011/begin 2012 gestart worden met de bouw van een 3-tal
klaslokalen voor peuter- en kleuteronderwijs en dagopvang, zodat in
september 2012 de Upendoschool haar deuren kan openen.
Hieronder volgt een opsomming van de geplande activiteiten voor 2011:
- groei naar 24 kinderen
- verder professionaliseren van de staf van Upendo Children’s Home
- inzet van vrijwillig(st)ers in de vakantieperiodes april, augustus en
december
- in mei bouw extra well voor betere irrigatie van het land waardoor extra
oogst mogelijk wordt
- eind 2011/begin 2012 start bouw Upendoschool met o.a. 3 lokalen,
oplevering september 2012
- verder veilig stellen van financiering van Upendo Children’s Home door
aanboren extra bronnen, o.a. door middel van akties, werven van nieuwe
sponsors/donateurs en de informatiemiddag in oktober 2011
- ultimo Q4-2011 de financiering voor de bouw van de Upendoschool
veiligstellen; daarna voorbereiden financiering van de exploitatie.
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Contact
Secretariaat Stichting Daraja for Children
Breitnerlaan 108
2596 HE Den Haag
e-mail: info@darajahome.org
www.upendohome.org
Rabo 13.17.73.429
KvK 27299642
ANBI-geregistreerd
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