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Inleiding
Dankzij de betrokkenheid en het enthousiasme van de Upendo staf, de programmamanager, het
bestuur, de partnerorganisatie in Kenia en al onze donateurs en sponsoren was 2015 een goed
jaar. In dit jaarverslag beschrijven we wat er is gerealiseerd en kijken we vooruit. In het 3jarenplan 2013-2016 van de organisatie (te vinden op onze website) staat een gedetailleerde
beschrijving van de doelstellingen, de plannen en verwachte resultaten voor de komende twee
jaar.
Stichting Daraja for Children zette in het jubileumjaar 2015 haar activiteiten onverminderd voort. Het
Upendo Kanshuis, waarin 23 kinderen wonen, bereidt zich voor op toekomstige re-integratie. De
Upendo Academy draait op volle toeren en telde eind 2015 88 peuters en kleuters.
De verzelfstandiging van Upendoprojects Kenya en het toewerken naar steeds meer Keniaanse
verantwoordelijkheid en proceseigenaarschap is een belangrijke doelstelling die ook in 2015 veel
aandacht kreeg. Termijndoel is dat de farm, de peuter/kleuterschool en eventueel andere geld
genererende projecten in Kenia het Upendo Kanshuis (gedeeltelijk) financieel dragen.

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.

Organisatie
De Stichting Daraja for Children is gevestigd te ’s-Gravenhage en had begin 2015 een bestuur
van 3 leden, te weten:
Marieke Clotscher, voorzitter en initiatiefneemster
HansJan Adriaens, secretaris/penningmeester
Gemma Driessen, bestuurslid.
In de loop van het jaar is Peter Hoogvliet
toegetreden als algemeen bestuurslid.
Onze ambassadeurs zijn:
Sylvia Wildschut en Helene Vlijm
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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/programmamanager Upendoprojects
Kenya, Elizabeth Taro, bestuurslid

Marieke Clotscher, secretaris/ programmamanager, is tevens supervisor van Upendo Projects Kenya
en heeft Kenia 2x per jaar bezocht.
De NGO is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van Upendo en is de
werkgever van het personeel.
Personeel
De Upendo staf bestond in 2015 uit:
Mama-caretakers
4 in ploegendienst
Farmers
4, 2 per eind 2015
Beveiliging
4 in ploegendienst
Sociaal werker
1
Operations Manager
1
Headteacher
1
Teacher
2
Kok/schoonmaker
1
Secretaresse
1
De Keniaanse NGO
Het bestuur van onze NGO Upendo Children’s Development Organization kwam in 2015 6x 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 Upendo
Operationsmanager verzorgde de benodigde informatie voor de penningmeester op een accurate en
goede wijze.
De jaarvergadering van het NGO bestuur is in maart gehouden. Alle leden van het bestuur werden
weer herkozen. Het bestuur heeft de Upendo ontwerp-exploitatiebegroting voor 2016 aangenomen.
Dit ontwerp is vervolgens voorgelegd aan Daraja. Met enkele aanpassingen, voornamelijk ten
aanzien van de farm begroting, is de begroting voor 2016 goedgekeurd.
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Upendo Kanshuis en de kinderen
Upendo Kanshuis zet in 2015 de zorg voor de 24 weeskinderen in de leeftijd van 7-15 jaar voort. In
de loop van het jaar heeft één kind het huis verlaten. Voor dit kind worden alleen de onderwijskosten
nu en in de toekomst nog door Upendo bekostigd. Ook is er supervisie in de thuissituatie. De open
plek in het Kanshuis is aan het einde van het jaar nog niet ingevuld.
De kinderen bezoeken de privé school Majengo Academy in Majengo-Kanamai tot en met het 3e
leerjaar. De twee oudste kinderen van Upendo Kanshuis zitten op de Golden Key Academy in klas 6.
Deze school biedt zeer goed onderwijs en met name goed onderwijs in de exacte vakken voor de
basisschool-bovenbouw. Gedurende het jaar is besloten dat alle Upendo kinderen vanaf klas 4 zullen
overstappen naar Golden Key Academy. De contacten met de schooldirecteur en het onderwijzend
personeel zijn uitstekend. De kinderen voelen zich tevreden. Ze zijn gemotiveerd om te leren.
De vijf jongste Upendo kinderen zijn begin 2015 gegradueerd van onze Upendo Academy
Nursery school naar klas 1 van de basisschool in Majengo-Kanamai..
In 2015 waren er, behalve enkele gewone huis-, tuin- en keuken-ongelukjes, geen
gezondheidsproblemen. Bij een enkel kind stak een ( niet heel ernstige) malaria de kop op.
De kinderen ontwikkelen zich goed, zowel in fysiek als in psychologisch opzicht. Doordat een aantal
kinderen al flink aan het puberen is geslagen vraagt dat om een stevige aanpak van het mamacaretakers team. De geplande training voor de caretakers “ Het herkennen van pubergedrag en het
anticiperen hierop “ moest helaas, door omstandigheden, uitgesteld worden tot 2016. Besloten is
dat dan 2 vervolg trainingen zullen plaatsvinden, gefinancierd door een van onze donor stichtingen.
We zijn daar heel dankbaar voor.
Gedurende de vakanties in 2015 volgden de kinderen o.a. lessen in kleding naaien. Ook de
jongens deden hier enthousiast aan mee.
De kampeervakantie was weer een groot succes. Alle kinderen gingen met de grote bus naar de
zuidkust van Kenia. Daar is op het strand tussen de palmbomen deze keer 2 nachten en 3 dagen
gekampeerd.
In de december vakantie hebben de kinderen hard gewerkt aan de voorbereidingen van de uitvoering
van het traditionele Upendo kerstspel en kerstliederen in een tehuis voor bejaarden in Mombasa. Het
is een bijzondere ervaring geweest.

Re-integratie
In de komende jaren zal Upendo doorgaan met de voorbereiding van de re-integratie van de
Upendo kinderen in de maatschappij. De kinderbescherming verplicht dat en het is natuurlijk een
goede zaak dat de kinderen later deel uit kunnen maken van een maatschappij waarin ze zich
verbonden kunnen voelen. Gelukkig liggen er nog voldoende jaren in het verschiet om goede
voorbereidingen te treffen. De families waar de kinderen zullen terugkeren zullen in de komende
jaren door Upendo begeleid worden in een Family Empowerment programma.
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In 2016 staat weer een logeerweek op het programma. Met de voorbereiding daarvan is
gedurende 2015 begonnen door middel van gesprekken met de kinderen opdat zij zich
gemakkelijker kunnen aanpassen en handhaven in de situaties in de commmunity. De
bewustwording van de guardians in het kader van opvoeding en verzorging zal eveneens
aandacht krijgen.
Individuele re-integratie plannen zullen in de komende jaren voor elk kind uitgewerkt worden, maar
zullen bij voorkeur niet eerder ingaan dan de periode dat het kind naar een (boarding) middelbare
school gaat.
Overzicht van de opgenomen kinderen in 2015:
Naam
Lucky Nguwa Nzaro
Fatuma Katembe Kitsao
Caroline Dama Kitsao
Ibrahim Malau Kitsao
Shallet Dama Kitsao
Precious Mariamu Chai
Daisy Mwanaidi Chai
Angel Tatu Chai
Julliet Lauzi Baya
Mercyline Mbetsa Baya
James Kenga Karisa
Sunday Karisa
Rashid Ali Nyawa
Mishi Ali Nyawa
Mwanahawa Ali Nyawa
Amini Ali Nyawa
Mercy Kazungu Katana
Grace Kazungu Katana
Baraka Justin Karisa
Vincent Stephene Indeche
Raphael Lewa
Happy
Jackson
Mody
emergency case

Geboortedatum
Sept. 2001
03.04.2002
16.03.2003
07.03.2003
02.03.2001
06.04.2006
12.08.2004
18.03.2008
12.10.2000
10.12.2004
15.02.2002
28.08.2008
08.06.2002
17.03.2004
17.03.2004
22.11.2006
22.08.2005
22.08.2005
12.08.2002
2006
2002
2003
2006

Leeftijd
14 years
13 years
12 years
12 years
14 years
9 years
11 years
7 years
15 years
11 years
13 years
7 years
13 years
11 years
11 years
9 years
10 years
10 years
13 years
9 years
13 years
12 years
9 years
9 years

Klas
Class 6
Class 5
Class 4
Class 4
Class 6
Class 1
Class 5
Class 1
Class 5
Class 5
Class 5
Class 1
Class 5
Class 2
Class 2
Class 1
Class 2
Class 2
Class 4
Class 3
Class 6
Class 5
Class 1
Class 1

J/M
J
M
M
J
M
M
M
M
M
M
J
J
J
M
M
J
M
M
J
J
J
M
J
J

Upendo Farm
Voor de Upendo farm moesten helaas in 2015 opnieuw maatregelen getroffen worden. Het is niet
gelukt om de ambitie van het bestuur dat de farm een geldgenererend project voor het Kanshuis zou
zijn, waar te maken. De verliezen waren elk jaar te groot om de bestaande situatie voort te zetten. Zo
is per oktober 2015 de groentenfarm afgestoten en is de verzorging van de kippenfarm als educatief
element overgegaan naar de kinderen en de caretakers van het Kanshuis. 2 farmers moesten helaas
vertrekken. De huidige voorman en 1 farmmedewerker zullen de koeienfarm met 4 koeien en de
fruitproductie van bananen en papaya voortzetten. In het eerste kwartaal van 2016 wordt een positief
resultaat verwacht.
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Upendo Academy Nursery school
In februari 2013 is, dankzij steun van velen, de Upendo Academy geopend. De school is voor
kinderen van 3-6 jaar uit, veelal arme, 1-ouder gezinnen in de lokale gemeenschap. De kinderen
krijgen tegen een kleine vergoeding 2 maaltijden per dag.
Een aantal kinderen kan de school bezoeken dankzij sponsering vanuit Nederland.
Voor € 15,= per maand kan een kind al naar school!
De groei van Upendo Academy Nursery school zet zich in 2015 langzaam voort. Aan
het eind van het jaar bezoeken 88 kindjes het schooltje. Er werken 3 Keniaanse
leerkrachten, waarvan 1 vrijwilligster.
In de begroting voor 2016 is de ouderbijdrage verhoogd en is er een school
promotieplan opgesteld. De ambitie om naar 120 leerlingen te groeien blijft bestaan.
In 2015 draaide het schooltje break even.
Voor een beperkt aantal kinderen blijven wij, dankzij sponsoren, de mogelijkheid bieden om de armste
ouders vrij te stellen van het betalen van schoolgeld.
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Acties Upendo Projects Kenya
In 2015 zijn er diverse acties en activiteiten geweest om sponsorgeld binnen te halen voor
Upendo Projects Kenya.
Kerstactie Almende College
Leerlingen van het Almende Isala College in Silvolde hebben, onder de bezielende stimulans van de
familie Geven, het prachtige bedrag van ca. € 3.500,– binnen gehaald tijdens de Kerstactie in
december 2015. Het is voor de tweede keer dat Upendo Projects is uitgekozen als goed doel voor de
jaarlijkse Kerstactie.
Spaarpottenactie
De Spaarpotten uit de gites van Puench Blanc in Frankrijk zijn ook dit jaar weer geleegd. De
opbrengst was €115,-. Een sponsor van Puench Blanc heeft dit bedrag nog eens verdubbeld tot
€250,–.
Verkoop kinderkleding
Carla van der Ham, heeft zich dit jaar samen met haar vriendin Ann weer ingezet als
vrijwilligster voor Upendo Projects. Zij zamelt kinderkleding in en verkoopt deze op de
tweedehands markt. Tijdens de informatiemiddag overhandigde zij een cheque ter waarde
van € 495,45.
Informatiemiddag / Jubileum 7 november
Op 7 november is feestelijk gevierd dat het Upendo Kanshuis vijf jaar bestaat. Dit keer in
restaurant PEX. In het bijzijn van een groot aantal sponsors, vrijwilligers en andere betrokkenen
blikte de voorzitter terug op de fantastische resultaten die in relatief korte tijd zijn bereikt. Dit
werd onderstreept door filmpjes die één van onze sponsoren in Mtwapaa heeft gemaakt. De
penningmeester hield ons weer bij de les door voor te rekenen dat de blijvende steun vanuit
Nederland noodzakelijk is om de kinderen goed op de rails te zetten. Dit alles onder het genot van
heerlijke taarten, gebakken door een sponsor uit Duitsland!

Boekenacties
De boekwinkeltjes die door twee bestuursleden zijn opgericht lopen door. Tevens wordt er af en
toe via YouBeDo een bijdrage geleverd. YouBeDo is een boekensite waarvan een deel van de
bijdrage naar een goed doel gaat.
Het spoor van Jacobus
De wandelaars Astrid Mol en Marjan Kolbrink lopen het 3e en 4e deel van de pelgrimstocht in
2016/2017. Zij lopen de pelgrimsroute van Enschede naar Santiago de Compostela in 4 etappes
waarmee zij geld inzamelen voor Upendo Projects. Tot nu toe hebben we € 767,78 verzameld.
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De Stichting Join!forKids heeft onze Stichting en Upendo Projects Kenya als erkend project ook in
2015 weer geweldig ondersteund met verschillende acties. Hierdoor dragen zij structureel bij aan de
scholingskosten voor een aantal kinderen (scholarships).
Nadere informatie is te vinden op www.joinforkids.org

Vrijwilligers
Bevriende vrijwilligers waren Upendo in 2015 bijzonder behulpzaam. Zo werden er trainingen voor
het mama-caretakersteam verzorgd en kregen we assistentie bij het maken van de farmbegroting en
het farmplan. Daarnaast werd gedurende de vakanties door medewerkers van Upendo vrije tijd
ingeleverd om activiteiten met de kinderen te doen. Dit betrof met name de naailessen en de lessen
traditionele dans.
Bezoekers
Ook in 2015 werden er weer bezoekers/sponsoren vanuit Nederland door de Upendokinderen
enthousiast welkom geheten. De bezoekers waren bijzonder gecharmeerd van de Upendokinderen en
van het Upendo project. De reacties die wij van sponsoren ontvingen waren zeer positief.

Sponsorbijdragen
In 2015 ontvingen wij bijdragen van de volgende organisaties;
- Stichting Benjamin
- HEVO Consult
- Stichting LES
- Stichting JoinforKIds

- Stichting Snickers-de Bruijn
- Reginafonds
- Dirk Bos Fonds
- Hauptmeijer & Clotscher

Stichting Daraja for Children ontving weer vele eenmalige particuliere giften en heeft ruim 40
vaste donateurs/kindsponsoren die hun donaties voor langere tijd hebben vastgelegd.
Sinds eind 2010 wordt Daraja structureel gesteund door Stichting Benjamin en Stichting Join!forKids.
Deze steun is voortgezet in 2015 en richt zich o.a. op de sponsering van een aantal weeskinderen
en scholarships
Dankzij de warme steun van onze sponsoren en wellwishers kan Upendo zich blijven
ontwikkelen. Hartelijk dank daarvoor!
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Communicatie
Het Bestuur van Stichting Daraja for Children heeft 9x vergaderd. Er is een extra overleg geweest
over de toekomst van Upendo.
In 2015 zijn 3 nieuwsbrieven verschenen die per mailing aan ca. 250 geïnteresseerden, donateurs en
sponsoren zijn gestuurd. Voor diverse (potentiële) sponsoren hebben we presentaties verzorgd.
Vanuit Nederland wordt regelmatig contact onderhouden door onze ambassadeur Sylvia
Wildschut met de kindsponsoren. Zij worden hierdoor goed op de hoogte gehouden over de
situatie van de kinderen.
Op 7 november vierde Daraja het 1e jubileum van het Upendoproject in Kenia.

Plaquette van de opening
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Financiën
Voor details zie de jaarrekening op de website met de balans en winst- & verliesrekening over het jaar
2015.
Verkorte winst- en verliesrekening 2015 (€)

Baten
Donaties particulieren
Donaties bedrijven/fondsen
Acties
Totaal:

30.273
28.841
691
59.805

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

48.777
715
1.221
5.000
55.713

Bedrijfsresultaat:
Financiele baten/lasten
Resultaat

4.092
-93
3.999

Het resultaat komt ten goede aan de bestemmingsreserve projecten.

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. Indien de middelen het toelaten willen we hiervoor jaarlijks een bedrag
reserveren. Per 31-12-2015 is een bedrag van € 25.000,= gereserveerd voor het Upendo Education
Fund.
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Vooruitblik 2016
De rode draad bij onze activiteiten is het steeds zelfstandiger functioneren van het Upendo
Kanshuis, de school en de projecten door de Keniaanse staf ter plaatse. Ook op bestuurlijk niveau
zullen condities worden geschapen waardoor het financiële - en inhoudelijke beheer voor de
toekomst wordt veilig gesteld.
Het Nederlandse bestuur van Stichting Daraja for Children zal in 2016 op zoek gaan naar meer
nieuwe leden om het bestuur te versterken.
Supervisie vanuit Stichting Daraja, als de oprichter van Upendo, zal blijven voortbestaan. De
controle op het welbevinden en de ontwikkeling van de Upendo kinderen zal daarbij steeds de
hoogste prioriteit hebben.
Het beleid is gericht op een verdere financiële zelfstandigheid van de Upendo Projecten. Met
behulp van inkomstengenererende activiteiten, meer lokale fundraising en bijdragen uit de
Keniaanse gemeenschap zal dit de komende jaren stapje voor stapje plaatsvinden.
Niettemin is de verwachting dat, in het bijzonder het Upendo Kanshuis, nog lange tijd de steun nodig heeft
vanuit Nederland. Daarom blijft de steun van onze donateurs en (kind)sponsoren nodig om deze kinderen
een goede toekomst te bieden. In 2016 zal het bestuur hier extra acties op ondernemen.

Contact
Secretariaat Stichting Daraja for Children
Breitnerlaan 108
2596 HE Den Haag
e-mail: info@darajahome.org
www.upendoprojectskenya.org
Rabo 13.17.73.429
KvK 27299642
ANBI-geregistreerd
Upendo Projects Kenya is actief op Facebook https://www.facebook.com/upendoprojectskenya

De kinderen van Upendo groeten u!
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