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1. Voorwoord 

In dit jaarverslag willen wij onze activiteiten van het jaar 2022 aan u voorleggen. Wij hopen dat we op 
deze manier aan u kunnen verduidelijken wat onze werkzaamheden voor de stichting zijn geweest.  

Vanuit Nederland onderhouden wij zeer goed contact met de Staff van het medisch centrum én met 
de C.B.O. Community Based Organization ‘Ufunguo’, via e-mail, foto’s en telefoon/WhatsApp. Dit 
bevordert de goede samenwerking en maakt ook dat wij steeds actueel geïnformeerd zijn over de 
algehele toestand in Kibandaongo Kenia. 

De diverse comités en besturen in Kenya hielden ons erg goed op de hoogte van de ontwikkelingen. 

De bevolking heeft duidelijk behoefte aan meer ontwikkeling in de woongebieden. Vooral 
ondersteuning bij ontwikkeling van de waterhuishouding, landbouw, scholing en opzet van kleine 
bedrijven. 

Het elektriciteitsnetwerk is aanlegd door het Government. Het wachten is op de connectie. 

Heel bijzonder dat wij dit jaar de ‘Keniadagen 2022’ organiseerden. Doel van deze dagen is elkaar 
leren kennen, delen van expertise en leren van elkaar. 
Voor het eerst zijn alle (85) organisaties (ANBI geregistreerd) die vanuit Nederland actief zijn in Kenia, 
uitgenodigd voor een 3-daags evenement in het gemeentehuis te Tilburg. Het was een groot succes 
en zal volgend jaar een vervolg gaan krijgen. 
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2. Stichting Kibandaongo 

‘Stichting Kibandaongo’ is opgericht op 18 februari 2011 ten kantore van notaris Mr. M.M. Eliens te 
Tilburg. 

Nadat mevr. L. Molkenboer zelfstandig 4 jaar actief was in het gebied Kibandaongo, werden de 
werkzaamheden en de verantwoordelijkheid te groot voor één persoon en is haar project overgegaan 
in deze stichting. 
 
 
Stichtingsbestuur: 

Voorzitter: Mevr. L.A.J.M. Molkenboer-Kleintjes, retired Seniorverpleegkundige, Docent RINO Groep  

Secretaris: Dhr. Drs. J.A.H. Melis, directeur Melis gieterijen Tilburg 

Penningmeester: Dhr. J.M. Melissant, BDO Audit & Assurance B.V. Tilburg 

Lid: Dhr. Y. van Lith, Directeur-eigenaar Wildrick Invest BV (nieuw bestuurslid sinds augustus 2022) 
 
 
In 2022 heeft het bestuur 3x officieel vergaderd en ziet dit als voldoende.  
 
 
Comité van aanbeveling: 

Mevr. Dr. J.F. ter Haar, gynaecoloog Tilburg  

Mevr. Dr. D. Kollau, huisarts Tilburg  

Dhr. Dr. J. Molkenboer, longarts Moergestel  

Mevr. Dr. I. van Ooij, psychiater Tilburg 

Adviseur Dhr. Mr. M. Eliëns, notaris 

 

Wij achten deze samenstelling als voldoende. 

De stichting heeft vijf vrijwilligers en 20 op afroep bij evenementen. 

De instelling heeft geen winstoogmerk. 
Alle inkomsten worden rechtstreeks in Z/O Kenia, vooral in het gebied Kibandaongo, besteed. 
De stichting is een officiële Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI. 
De stichting heeft het CBF keurmerk. 
Inschrijving in het Handelsregister KvK onder nummer 521052 
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3. DOELSTELLING  

Het verwerven van vermogen ten behoeve van het realiseren van concrete hulp en financiële 
ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in Z/O Kenia, vooral in de regio Kibandaongo. 

Het Medisch centrum in Kibandaongo Kenia, financieel en materieel zo te ondersteunen dat het 
Medisch centrum op een doelmatige, kwalitatieve en hygiënische wijze gerund kan worden, in de 
breedst mogelijke zin en dat voor alle mensen in het gebied Kibandaongo de medische voorzieningen 
bereikbaar zijn. Tevens de bevolking van Kibandaongo e.o. ondersteunen bij noodzakelijke 
voorzieningen op arbeidsmatig en educatief gebied. Zodat de kwaliteit van leven verbetert.  

Met het uiteindelijk doel dat wij ons kunnen terugtrekken en er een goede basis staat, waarop de 
bevolking zelfstandig verder kan ontwikkelen. 

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. 
 
 
MISSIE 

De bevolking van Z/O Kenia, in het bijzonder in het gebied Kibandaongo, een zo gezond mogelijk 
leefklimaat bieden, op medisch, educatief en arbeidsmatig gebied. 
 
 
4. FINANCIEN:  

Besteding gelden in Kenia  

De goedgekeurde projecten worden door of onder toezicht van de Keniaanse Community Based 
Organization ‘Ufunguo’ uitgevoerd. Daarvan ontvangt onze Stichting een gedetailleerd verslag met 
verantwoording van de besteding van de gelden. Wij informeren onze donateurs daarover, zodat 
duidelijk is waaraan de donaties zijn besteed. De activa zijn gereserveerd voor toekomstige projecten. 
Het bestuur geeft een goedkeuringsverklaring af. De Kascommissie, bestaande uit Mr. Paul Gerritse 
en Drs. Peter Mulders, controleert onze financiën/jaarrekening en verleent bij akkoord decharge aan 
de Penningmeester en het bestuur. 
 
 
Verslag Kascommissie 2022, zie bijlage 
 
 
Financieel jaaroverzicht 2022, zie bijlage 
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5. ACTIVITEITEN 
 
Bouwactiviteiten in Kibandaongo 2022  

• Tijdens ons jaarlijkse bezoek, is het gerenoveerde Health Centre geïnspecteerd: 
- 2 Staff Houses en de Delivery Wing kregen een nieuw dak, tevens kregen deze gebouwen nieuw 
gaas in alle ramen en werden deze gebouwen geschilderd. 
- De toiletten zijn geschilderd en twee kleine concrete tanks zijn van binnen hersteld en 
geschilderd. 
- Het Albino House, kreeg 2 nieuwe ‘steel doors' en nieuw gaas in alle ramen. 

• Er werd een nieuwe toekomst bestendige Shade gebouwd op het Health Centre. 
 

Activiteiten in Kibandaongo 2022  

• Er is een nieuwe Motor Ambulance gekocht voor het Health Centre. 

• Aarts&Co Tilburg doneerde i.s.m. ‘De Rooi Pannen’ Tilburg schoolmeubilair. Een volle 40ft. 
container schoolbanken en stoelen. De container werd begin februari 2022 verscheept naar 
Mombasa en vandaaruit vervoerd naar de 7 armste Primary Schools in ons gebied. 

• Het Laptopproject op 2 Primary Schools gaat redelijk. Op de school in Mkilo loopt het erg goed. De 
kinderen ervaren dat deze vaardigheid hen veel kan brengen. Op Kibandaongo primary gaat het 
project nu van start. Het was wachten op stroom, dat er nu is. 

• De Laptops van het Health Centre en van de C.B.O. functioneren goed en alles wordt nu goed 
gearchiveerd. 

• The Delivery Wing ontving Leso’s (omslagdoeken) voor de pasgeboren baby’s en geld van een 
donor voor pap voor een jaar voor de net bevallen moeders. 

• Voor alle albinokinderen zijn E-Readers cadeau gedaan. Deze blijven eigendom van de school. 

• Challenge: Het is belangrijk dat the C.B.O. meer professionaliseert, op financieel en kwalitatief 
gebied. Wij ondersteunen hen daarbij. Op 30 oktober is er een nieuw bestuur gekozen dat hopelijk 
meer professioneel zal worden en dat de cursus bij Wilde Ganzen via internet zal gaan volgen. 

• Bijzonder dit jaar dat bestuurslid Y. van Lith en zijn vrouw Janneke een week op ons project  
verbleven. 

 



 -7-  

6. Bijzondere activiteiten 2022 

• Tijdens het verblijf van onze voorzitter is een extra truck met 10.000 liter water geregeld, omdat op 
het Health Centre alle watertanks bijna leeg stonden. Eerder dit jaar waren ook al twee Trucks 
met water geregeld door ons omdat de tanks zo goed als leeg waren (die worden gevuld door 
regenwater). Oorzaak hiervan is de extreme droogte die al meerdere jaren aanhoudt. Het 
Government hielp ons niet, omdat deze situatie in heel het gebied Kwale bestaat en men niet alle 
centra tegelijk kan helpen en nu op alfabet de Health Centra voorziet van water indien nodig. 

• Janneke van Lith Verhoeven, oogarts heeft op ons Health Centre 70 patiënten gezien/behandeld 
en samen met haar zijn we naar het Kwale Eye-Centre geweest, naar Kinango Hospital en naar 
General Coast Hospital in Mombasa, om te oriënteren op eventuele samenwerking. 

• In januari van dit jaar is de KWAGI (Kibandaongo Women Agriculture Group Initiative) opgericht. 
Een landbouwgroep van 100 vrouwen. Ze zijn door ons geschoold en voorzien van alle 
gereedschappen om het land te bewerken. Ze kregen ook de eerste zaden van ons. De eerste 
oogst is binnengehaald. Hopelijk gaat dit een goed verdienmodel worden voor deze vrouwen. 

• De grote cementen watertank is ingestort in 2019, door Covid is de begroting van het Government 
niet uitgevoerd zoals gepland, maar aan andere zaken besteed. Na gesprek met de Governor van 
Kwale hebben wij hoop dat het Government t.z.t. (2023?) een nieuwe tank op ons HC bouwt. 
Voorlopig geven ze ons een 10.000 ltr watertank extra. 

• De website is bijgewerkt. 
 

Sponsoractiviteiten 2022 

In 2022 heeft er geen sponsoractiviteit plaats gevonden vanwege de nasleep van Covid-19. 
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7. Publiciteit 

Doel van publiciteit is de stichting meer bekendheid te geven en daardoor sponsoren aan te trekken. 
De stichting heeft zich naar buiten toe kenbaar gemaakt door gebruik van persoonlijke netwerken, 
Website van de stichting, Facebook, e-mail, rechtstreeks aanschrijven én door middel van het geven 
van mondelinge en visuele presentaties, dit laatste is dit jaar door Covid helaas flink verminderd. 

Het is gebleken dat gebruik maken van onze persoonlijke netwerken, dus het rechtstreeks benaderen 
van personen/sponsoren, de meest effectieve vorm van publiciteit voor ons is. Ook goede follow-up 
aan sponsors geeft een zeer positieve feedback.  
 
 
8. Externe contacten in Nederland 

Stichting Voort in Kenya, Leiderdorp  

BIS Bureau Internationale samenwerking  

Stichting Homa Bay Kenya, Tilburg 

Stichting Albinisme in Afrika, Amsterdam  

Stichting ELIMU Mount Elgon, Tilburg 

Kenyan Ambassy, Den Haag 

BDO Audit & Assurance B.V. Tilburg 

Engelhart Handelsonderneming BV, Tilburg  

Soroptimist ‘Schering en inslag’ Tilburg  

Gemeente Tilburg 

Aarts&Co, Tilburg 

Tivolifonds Tilburg 

Lionsclub Regte Heide Tilburg 

Platform Mondiale bewustwording Tilburg 

Red Kiwi Rotterdam, Webhosting 

Cora Vugts, webbeheerder 
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Externe contacten in Kenya 

D.M.H.O. (District Medical Health Officer) Md. Naureen Zecha 

S.C.D.E. Kinango, Sub County ‘Director of Education’: Mr. Mohamed Mwanyiro 

Children of Africa, Richard Bemaronda 

Dr. Joash Matonda, Dermatology. General Coast Hospital Mombasa 

Commissionaire of Government, Kwale Hon. Md. Fatuma Achani 

County council, Kwale en Kinango 

Contractors Mr. Martin Mazeras and Stephen Kinyua Mabuya 

NCBA bank Diani, Mr. Yasir Ashur 

Kwale Eye centre Kwale, Mr. Almasi Muhamed, Dr. Helen Roberts 

Kwale Albinism Group, Hamisi Mwero, Joseph Mwero 

 

9. Interne organisatie 

De voorzitter onderhoudt continu via e-mail, WhatsApp, foto’s en telefoon contact met Kenia. De 
communicatie verliep goed. Ons jaarlijks bezoek én verblijf van 14 dagen op het Health Centre heeft 
ook dit jaar weer veel meerwaarde gehad. Bestuurslid Y. van Lith heeft dit jaar een week ons Health 
Centre bezocht. 

Onze penningmeester verzorgt alle financiële transacties en staat in direct contact met de 
Relationship Officer van NCBA bank in Diani Kenya.  
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10. Actiepunten 2023 

• Zwangere vrouwen worden blijvend gestimuleerd om te bevallen in onze Delivery Wing én de 
controles te doen op ons Health Centre. Bevorderen van medewerking van de traditionele 
midwives (T.B.A.’s) blijft onze speciale aandacht houden, evenals ‘learning on the job’ door de 
TBA’s in de Delivery Wing samen met the Staff de bevallingen te laten doen.  

• Verdere professionalisering van the C.B.O. Community Based Organization. Wij gaan dit 
ondersteunen. 

• LEAP Training voor de CHV uitgevoerd door AMREF.  

• Vervolg incoming generating project C.H.V. Twee Ossen met ploeg. 

• Opstart incoming generating Fish project Mealewano Selfhelp Group (HIV pos. Group). 

• Blijvend extra educatie aan CHV’s: o.a. E.H.B.O. door de ‘In Charge’.  

• Elektriciteitsvoorziening via het Keniaanse net.  

• Bedrading vanuit de Solar batterijen loopt gevaarlijk over de HC compound, elektricien maakt een 
offerte om dit te verbeteren naar ondergronds. Ook het hekwerk behoeft renovatie.  

• Oude dispensary met concrete tank (1964) renoveren, contractor maakt offerte.   

• Voldoende voedsel voor de Albinokinderen en oog- en huidcontroles. 

• Bouw secondary School in Kibandaongo. 

• Verdere ontwikkeling KWAGI Group. 

• Ondersteuning lokale Self Help Groups. 

• Betonnen grote watertank vervangen i.s.m. het Government, planning 2023. 

• Communicatie vanuit Nederland goed op peil houden nu er nieuwe Staff leden zijn. 
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11. Aandachtspunten voor de toekomst 

• Goede communicatie met alle locale comities en Selfhelp Groups. In het bijzonder Staff Health 
Centre, D.H.C. District Health Committee en C.B.O. Community Based Organization. 

• HC: 24/7 Ziekenzalen M/V met kleine keuken (ook voor vrouwen die komen bevallen), waardoor 
Upgrade naar officieel Health centre gerealiseerd kan worden. 

• Blijvende samenwerking met Streekziekenhuis in Kinango, Eye Centre in Kwale en Gouvernement 
in Kwale. 

• Goede voedsel-, water- en elektriciteitsvoorziening blijven aandachtspunt. 

• Ondersteuning aan de 11 Primary schools in ons gebied.  

• Laptops/computers, sport- en spelmateriaal voor de scholen. 

• Veiligheid, voeding en goede (medische) zorg Albinokinderen.  

• Zelfontplooiing, ontwikkeling community.  

 

Geplande sponsoractiviteit 2023 

• Zomeractiviteit 

  

12. Conclusies en aanbevelingen 

Samenvattend mogen wij concluderen dat 2022 een goed jaar is geweest voor onze stichting. Mede 
dankzij de vele trouwe vrienden en sponsoren hebben wij veel kunnen realiseren.  

Al onze persoonlijke contacten in Kenia dragen enorm bij aan het welslagen van onze plannen en 
doelen. 

Onderhoud van de gebouwen op het HC blijft een aandachtspunt evenals veilig (drink)water en 
elektriciteit. 

Goede communicate met the Staff HC, het District Health Committee en the Community Based 
Organization C.B.O., is erg belangrijk. Via WhatsApp en e-mail verloopt communicatie redelijk snel. 

Wij gaan verder op de ingeslagen weg. 


