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Inleiding
We kijken terug op een goed verlopen jaar. Dankzij de betrokkenheid en het
enthousiasme van de Upendo staf, het bestuur in Kenia en van al onze donateurs en
sponsoren was 2017 een goed jaar. In dit jaarverslag beschrijven we wat er is
gerealiseerd.
Stichting Daraja for Children zette in 2017 haar activiteiten onverminderd voort. Het
Upendo Kanshuis, waarin 24 kinderen wonen, bereidt zich voor op toekomstige reintegratie. De eerste drie kinderen gaan het weeshuis komend jaar verlaten en
worden door ons financieel ondersteund bij hun vervolgopleiding. De Upendo
Nursery School werd in 2017 bezocht door 98 peuters en kleuters van ouders uit de
omliggende community en één van onze eigen Upendo kinderen. Er wordt een plan
ontwikkeld voor uitbreiding met een lagere school. Dit zou een groot project zijn en
kost daarom de nodige voorbereidingstijd.
De verzelfstandiging van Upendo Projects Kenya en het toewerken naar steeds meer
Keniaanse verantwoordelijkheid en proceseigenaarschap is een belangrijke
doelstelling die ook in 2017 veel aandacht kreeg. Termmijndoel is dat de farm, de
peuter/kleuterschool en eventueel andere geld genererende projecten in Kenia het
Upendo Kanshuis gedeeltelijk financieel gaan dragen.

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.
Doelstellingen
• Kinderen die niemand meer hebben om voor ze te zorgen een liefdevol
thuis, een goede verzorging en onderwijs te bieden.
• Kansarme kinderen van drie tot zes jaar in een dagopvang kleuteronderwijs te
bieden als voorbereiding op de basisschool. Zij ontvangen twee 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
Het bestuur van Stichting Daraja for Children bestaat in 2017 uit:
- Peter Hoogvliet, voorzitter
- HansJan Adriaens, secretaris-penningmeester
- Marieke Clotscher, bestuurslid
- Claire de Graaf, bestuurslid
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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. Marieke Clotscher, supervisor van het project in Kenia
zet in 2017 haar activiteiten voort.
Personeel
De Upendo staf bestond in 2017 uit:
- Mama-caretakers
4 (in ploegendienst)
- Farmers
2
- Guards
4 (in ploegendienst)
- Social worker
1
- Operations Manager 1
- Headteacher
1
- Teacher s
3
- Cook
1
- Administrator
1
- Cleaner
1
De Keniaanse NGO
Het bestuur van onze NGO Upendo Children’s Development Organization kwam in
2017 acht 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 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 ontwerpexploitatiebegroting voor 2018 aangenomen. Dit ontwerp is vervolgens voorgelegd
aan Daraja. Met enkele aanpassingen is de begroting voor 2018 goedgekeurd.
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Upendo Kanshuis en de kinderen
Het Upendo Kanshuis verzorgt in 2017 24 weeskinderen met de leeftijd van vier tot
zestien jaar. Voor één meisje dat in 2016 is gere-integreerd in de oorspronkelijke
community wordt de betaling van haar onderwijskosten voortgezet. Het meisje
ontvangt supervisie in de thuissituatie door de Upendo sociaal werker. De kleuter die
door Upendo is opgenomen doordat zij door haar moeder in de steek werd gelaten is
in 2017 goed gewend aan haar nieuwe thuis bij Upendo. Zij maakt in 2017 deel uit
van het babyklasje van de Upendo Academy Nursery school.
De kinderen bezoeken gedurende 2017 de nabijgelegen Baharini Basisschool. Drie
kinderen volgen onderwijs in klas 8. Zij ontvangen aan het eind van 2017 het KCPE
certificaat (certificaat basisschool). Voor het middelbaar onderwijs worden de
kinderen ingeschreven op goede internaatscholen op basis van hun mooie
eindresultaten.
In 2017 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. Ook het jaarlijkse medisch 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.
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 pover 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.
Zodra de kinderen de basisschool afgerond hebben en ingeschreven zijn op hun
middelbare school gaan ze Upendo definitief verlaten. Eind december 2017 was er
het afscheid voor drie Upendo-kinderen. Namelijk het afscheid van Lucky, Shallet en
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Raphael. Het afscheid is feestelijk gevierd met een lach en een traan. Aan het eind
van ieder trimester organiseert Upendo een kort weerzien met traktaties. Eens per
jaar is er een uitgebreide barbecue.
De vrijgekomen plaatsen in Upendo Children’s Home zullen door nieuwe kinderen
gevuld worden onder de voorwaarde dat er voldoende financiële middelen
verworven kunnen worden door Stichting Daraja for Children en het Keniaanse
bestuur.
Safari Tour
In November 2017 zijn de kinderen op Safari reis geweest in Tsavo East. Het waren
in alle opzichten twee indrukwekkende dagen. Naast het feit dat de kinderen voor het
eerst de beroemde wilde dieren van hun land konden
bewonderen, boden het overnachten in een heus resort
en het geweldige diner- en ontbijtbuffet een
onbeschrijfelijke ervaring. Dankzij een grote gift van een
Nederlandse sponsor waarvoor Upendo zeer dankbaar
is konden de Upendo kinderen dit avontuur meemaken.
Overzicht van de opgenomen kinderen in 2017:
Naam
Amini Ali Nyawa
Angel Tatu Chai
Baraka Justin Karisa
Caroline Dama Kitsao
Daisy Mwanaidi Chai
Grace Kazungu Katana
Happy
Ibrahim Malau Kitsao
Jackson
James Kenga Karisa
Lucky Nguwa Nzaro
Mercy Kazungu Katana
Mercyline Mbetsa Baya
Mishi Ali Nyawa
Mody
(emergency case)
Mwanahawa Ali Nyawa
Penninah
Precious Mariamu Chai
Raphael Lewa
Rashid Ali Nyawa
Shallet Dama Kitsao
Sunday Karisa
Vincent Stephen Indeche
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Klas
Class 3
Class 3
Class 6
Class 6
Class 7
Class 4
Class 7
Class 6
Class 3
Class 7
Class 8
Class 4
Class 7
Class 4
Class 3
Class 4
BC
Class 4
Class 8
Class 7
Class 8
Class 3
Class 5

J/M
J
M
J
M
M
M
M
J
J
J
J
M
M
M
J
M
M
M
J
J
M
J
J
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Upendo Farm
Upendo farm staat in 2017 onder leiding van twee farmers. De farm beschikt over
drie koeien, één kalf, meerdere kippen en fruitbomen. Het kalf wordt ten behoeve
van de uitbreiding van de koestal grootgebracht. Een aantal Upendo-kinderen
onderhoudt een groententuintje. De kleine opbrengst wordt in het Upendo Home
gebruikt. In 2017 maakt de Upendo farm een bescheiden winst die aan het Home ten
goede komt.

Upendo Academy Nursery school
Upendo Nursery School werd in 2017 bezocht door 98 peuters/kleuters van ouders
uit de omliggende community. Ook het Upendo-kind Penninah bezoekt het schooltje.
De kwaliteit van het onderwijs dat door vier goed opgeleide leerkrachten wordt
geboden wordt geroemd door de omgeving. Helaas is het voor veel ouders uit de
community een zware opgave om het bescheiden schoolgeld te kunnen betalen.
Ondanks het feit dat enkele kleuters van hulpbehoevende ouders door een
sponsororganisatie vanuit Nederland worden ondersteund maakt het schooltje in
2017 geen winst.
Het Keniaanse bestuur oppert de mogelijkheid om de Upendo Nursery school
geleidelijk uit te breiden met basisschool klassen. De discussie over dit Keniaanse
initiatief wordt in 2018 voortgezet. Stichting Daraja for Children zal zich uitsluitend
blijven richten op de financiering van het Upendo Children’s Home en de
onderwijskosten voor voortgezet onderwijs en toekomstige studies van de Upendo
kinderen.
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Acties Upendo Projects Kenya
Jubileum Stichting Daraja
Op 6 mei heeft de Stichting Daraja for Children haar tienjarig jubileum gevierd. De
bijeenkomst in gebouw Pex werd goed bezocht. Afgewisseld met de authentieke livemuziek van een Afrikaanse muzikant werden er presentaties gehouden door Marieke
Clotscher, Peter Hoogvliet en HansJan Adriaens. Marieke vertelde over het begin
van het project en wat er in de eerste tien jaar is gebeurd. Het is bijna onvoorstelbaar
dat het gelukt is om een stuk kaal land te verwerven, te bebouwen en om te vormen
tot een bloeiend weeshuis, gecombineerd met een boerderijtje en schooltje. Er is een
goed functionerende Keniaanse staf en een betrokken Keniaans NGO-bestuur. Er
zijn nog veel uitdagingen, maar Marieke was
vol vertrouwen over de continuiteit van het
project. Daarna vertelde Peter over zijn
tweede bezoek aan Upendo. Hij heeft in een
week een groot aantal werkbezoeken
afgelegd waaronder aan de school waar de
kinderen naar toe gaan, de
kinderbescherming en de locale dorpschef.
Ook bij Peter klonk de betrokkenheid en het
enthousiasme door. HansJan sloot af met
een toelichting op de financiën en een oproep aan onze sponsoren om ons te blijven
steunen. We zijn er trots op dat Upendo met alle steun naar tevredenheid draait
maar het blijft een hele klus om continu nieuwe fondsen te vinden. Dat zal de
komende jaren extra nodig zijn omdat de eerste kinderen de lagere school afronden
en verder gaan met vervolgonderwijs waarvoor ze naar een boardingschool gaan.
Wij zullen hen educatief steunen om zich in de maatschappij een plek te kunnen
verwerven.
Na de drie presentaties werd er weer muziek gemaakt en konden de aanwezigen
onder het genot van een drankje en een hapje met elkaar napraten. Er was veel
belangstelling voor de foto’s van de kinderen en ander informatiemateriaal. Ook bij
de stand met Keniaans handwerk werden zaken gedaan.
Het spoor van Jacobus
De wandelaars Astrid Mol en Marjan Kolbrink liepen
het 3e deel van de pelgrimstocht. Zij lopen de
pelgrimsroute van Enschede naar Santiago de
Compostela in 4 etappes waarmee zij geld inzamelen
voor Upendo Projects Kenya. Verwachting is dat het
4e en laatste deel wordt gelopen in 2018.
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Onze sponsor in Frankrijk
Het jaarlijkse ritueel: het openen van de spaarpotten in
de gites van Puech blanc in Frankrijk. De gasten van
het afgelopen jaar hebben geld gedoneerd aan
Upendo. Zoon Luc heeft het geld voor ons geteld (€
180,-) en een sponsor heeft het bedrag verdubbeld.
Upendo-kinderen naar de tandarts.
Voor de 2e keer kregen de kinderen en de Upendo staf de gelegenheid om een
tandheelkundig onderzoek te ondergaan door Dutch Dental Care, een groep
tandartsen die op vrijwillige basis jaarlijks naar Kenia komt om arme Keniaanse
kinderen te behandelen. Met veel dank is Upendo op de uitnodiging ingegaan. De
kinderen en een deel van de staf gingen met de bus naar Mombasa waar de
tandartsen in een school hun tijdelijke praktijk opgezet hadden.

Kerstactie
In Afrika is het een traditie om nieuwe kleren te dragen met
kerstmis. Wij wilden daarom graag een actie opzetten om onze
kinderen een nieuw kledingstuk te geven als kerstcadeau! Het
streefbedrag stond op €125,- zodat we voor onze 25 kinderen
allemaal één kledingstuk konden kopen. We hebben in totaal
135 euro opgehaald en hier zijn we iedereen dankbaar voor.
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Sponsorbijdragen
In 2017 ontvingen wij weer bijdragen van de volgende organisaties
- Stichting Benjamin
- Stichting LES
- Heembouw
- Nederlands Artsenverbond
- Join for Kids

- Kringloopwinkel Kook
- Stichting LES
- Katholiek Jeugdwerk
- Reginafonds
- Istha

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 2017 en richt zich o.a. op de sponsering van een aantal
weeskinderen en scholarships

Communicatie
Het Bestuur van Stichting Daraja for Children heeft in 2017 zeven keer vergaderd. In
2017 zijn drie nieuwsbrieven verschenen die per mailing aan ca. 250
geïnteresseerden, donateurs en sponsoren zijn gestuurd. Voor diverse (potentiële)
sponsoren hebben we presentaties verzorgd.
Sinds juli 2017 is een studente ons bestuur komen versterken. Sindsdien zijn wij
actiever op onze Facebook. Regelmatig worden er berichten geplaatst over wat er
gaande is op Upendo. Volg ons dus via de Facebook om op de hoogte gehouden te
worden! https://www.facebook.com/upendoprojectskenya/
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Financiën
Voor details zie de jaarrekening op de website met de balans en winst- &
verliesrekening over het jaar 2017. http://www.upendoprojectskenya.org/wpcontent/uploads/2018/10/Jaarrekening-2017.pdf
Verkorte winst- en verliesrekening 2017 (€)
Baten
Donaties particulieren
Donaties bedrijven/ fondsen
Acties
Totaal:

27.746
25.095
267
53.107

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

44.236
323
2.454
5.000
52.013

Bedrijfsresultaat:

1.094

Financiele baten/lasten

- 15

Resultaat:

1.079

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, ten
minste tot hun 18e verjaardag. Indien de middelen het toelaten willen we hiervoor
jaarlijks een bedrag reserveren.
Per 31-12-2017 is een bedrag van € 33.000,= gereserveerd voor het Upendo
Education Fund.
Drie kinderen zullen in 2018 voor het eerst gebruik maken van dit fonds. Shallet,
Lucky en Raphael zullen dan vervolgonderwijs op een boardingschool volgen. 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.
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Contact
Adres:

Secretariaat Stichting Daraja for Children
Vlaskamp 86
2592 AC Den Haag
E-mail:
info@darajahome.org
Website:
http://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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