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1. Voorwoord 
 
In dit jaarverslag willen wij onze activiteiten van het jaar 2016 aan u voorleggen. Wij hopen dat we op 
deze manier aan u kunnen verduidelijken wat onze werkzaamheden voor de stichting zijn geweest. 
Allereerst willen wij graag vermelden dat, mede dankzij onze sponsoren, wij op een zeer positieve 
manier hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van	de algehele gezondheid van de bevolking in 
de breedst mogelijke zin. 
 
Vanuit Nederland onderhouden wij zeer goed contact met de arts en District Health Committee (DHC) 
van het Medisch centrum via -mail, foto’s, telefoon en WhatsApp. Dit bevordert de goede 
samenwerking en maakt ook dat wij steeds actueel geïnformeerd zijn over de algehele toestand in 
Kibandaongo, Kenia. 
Het jaarlijks bezoek én verblijf op het Medisch centrum geeft een enorm goed inzicht betreffende de 
ontwikkelingen en werkzaamheden aldaar én de diverse comités, de besteding van de financiën, inzet 
van de bevolking en de samenwerking met het ziekenhuis in Kinango, het Gouvernement en andere 
overheidsdiensten. 
Onze contacten met het Gouvernement verbeteren duidelijk door de positieve ontwikkelingen op het 
Medisch centrum. Er is een meeting geweest met de County man Mr. Salim Awadh en met de Chief 
Officer Public Service & Administration Mr. Nurrein Mwatsahu op het Gouvernement in Kwale. Ook de 
contacten met de District Medical Health Officer in het District Hospital van Kinango lopen 
voorspoedig. 
De bevolking heeft duidelijk behoefte aan meer ontwikkeling in de woongebieden, met name 
ondersteuning bij ontwikkeling van landbouw, scholing en opzet van kleine bedrijven, middelen van 
vervoer,	water- en elektriciteitsnetwerk. Bij de laatste twee punten werken wij samen met het 
Gouvernement.  
       
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 5 jaar actief was in het gebied Kibandaongo, werden de 
werkzaamheden en de verantwoordelijkheid te groot voor een persoon en is haar project overgegaan 
in deze stichting. 
 
Stichtingsbestuur 
Voorzitter: Mevr. L.A.J.M. Molkenboer-Kleintjes, Seniorverpleegkundige GGZ Breburg Tilburg en 
docent Rinogroep Utrecht 
Secretaris: Dhr. Drs. J.A.H. Melis, directeur Melis gieterijen Tilburg 
Penningmeester: Dhr. J.M. Melissant, BDO Audit & Assurance B.V. Tilburg 
Adviseur: Dhr. Mr. M.M. Eliëns, Notaris Appels Notarissen Tilburg 
 
Comité van aanbeveling: 
Mevr. Dr. J.F. ter Haar, gynaecoloog TweeSteden ziekenhuis Tilburg  
Mevr. Dr. D. Kollau, huisarts Tilburg  
Dhr. Dr. J. Molkenboer, longarts Moergestel  
Mevr. Dr. I. van Ooij, psychiater GGZ Breburg Tilburg                                                                                                      
 
Wij achten deze samenstelling als voldoende. 
 
In 2016 heeft het bestuur 3x vergaderd.                                                                                                      
De instelling heeft geen winstoogmerk.                                                                                                           
Alle inkomsten worden rechtstreeks in Z/O Kenia, met name in het gebied Kibandaongo, besteed.             	
	 	 	 	 	 	 	 	 																	
De stichting is een officiële Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI.                                            
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, met name 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.  
Ook ondersteunen wij de bevolking van Z/O Kenia met name in het gebied Kibandaongo bij de 
noodzakelijke lokale voorzieningen, zodat de kwaliteit van leven zal verbeteren. 
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. 
 
Missie 
De bevolking van Z/O Kenia met name in het gebied Kibandaongo, een zo gezond mogelijk 
leefklimaat bieden, op medisch, educatief en arbeidsmatig gebied. 
          
 
4. FINANCIËN 
 
Financieel jaaroverzicht 2016 zie bijlage.  
  
             
5. ACTIVITEITEN 
 
Bouwactiviteiten in Kibandaongo 2016  
 
• Regulier onderhoud aan gebouwen. De raamgazen van WDW en Doctors House zijn vervangen, 

omdat ze door de zon stuk gebrand waren. 
• Bezoek aan Mwalukombe, Dudu Village, i.v.m. schooltje dat wij dit jaar lieten bouwen voor de 

drie jongste klassen. Het schooltje was helaas nog niet helemaal afgebouwd, de contractor was 
(door omstandigheden) niet aanwezig tijdens ons bezoek. Laatste 10% is nog niet uitbetaald. Het 
wordt zo snel mogelijk afgebouwd. 

 
Activiteiten in Kibandaongo 2016  
 
• Aandacht voor extra Health Educatie voor de Community Health Workers. 
• Er is vergaderd met alle lokale- en medische committees. 
• De HIV group had een mooi plan geschreven en dat hebben wij beloond. In het Chicken House is 

de binnenkant voorzien van cementen muren en een mooie cementvloer. Binnenkort gaan ze 
starten met het geven van voorlichting over HIV in de regio. 

• De TBA’s (Traditional Birth Attenders/Midwives) hebben goed gebruik gemaakt van de motor-
ambulance. De TBA’s zouden graag in de toekomst seminairs willen gaan volgen en misschien 
een diploma halen zodat ze ook een inkomen kunnen gaan realiseren. 

• Nyamawi, de klusjesman, is aangesproken op zijn werk. Hij bleek zijn taken niet goed begrepen 
te hebben waardoor op sommige plaatsen verval intrad (hekwerk, lampen etc.). 

• Bijeenkomst met alle 19 'Village Elderts' was erg positief. Heel goed om te zien dat er ook jonge 
mannen én vrouwen als Village Eldest actief zijn! Mr. Nzole Mkuba Nzole is de nieuwe 
(enthousiaste) Village Administrator en begeleidt deze groep. 

• Naaiatelier: De eerste vier vrouwen zijn gecertificeerd.	Zij betaalden zelf 500 Kes. per maand 
voor de opleiding. Zij gaan nu beginnen met het maken van uniformen voor de Primary Schools 
in het gebied Kibandaongo. Vervolgstap is dat er weer ± vier vrouwen opgeleid gaan worden. 

• Board meeting Kibandaongo Primary School i.v.m. uitleg van onze gezamenlijk plan voor 2017: 
het bouwen van een keuken, aanleg groentetuin en een hekwerk rondom het Albinohouse. 

• Overleg met Countyman Mr. Salim Awadh. 
• Overleg met Chief Officer Public Service & Administration Mr. Nurrein Mwatsahu in Kwale. 
• De banken Barclays en NIC in Diani bezocht. 
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6. BIJZONDERE ACTIVITEITEN  2016 
 
• Vaccinatieprogramma’s lopen goed.	Betaald door Gouvernement en WHO. 
• De HIV Group heeft door de droogte een aantal kippen moeten verkopen en kocht een aantal 

geiten. 
• Albinokinderen maken het goed en zijn tevreden, hun schoolresultaten zijn prima.	De Abino-

kinderen hebben er last van dat de Primary School uit het foodprogram is gehaald. Er is een 
nieuwe caretaker voor de Albinokinderen. Wij hebben de school ontlast en haar 2 maanden 
salaris betaald. De veiligheid van de Albinokinderen blijft een aandachtspunt.   

• We moeten naar minimaal 40 bevallingen per maand in verband met upgrading Dispensary. Dit 
doel is nog niet gehaald, zitten nu op ±35. 

• Meeting met D.E.O (District Education Officer) Mr. Abraham Nyamawi in Kinango i.v.m. onze 
plannen voor 2017 op de school compound. 

• Watertank aan de Dam is in goede conditie, maar door de droogte staat hij leeg. In de Dams zit 
totaal geen water. Wij hielpen met een watertruck van 10.000 ltr, maar dat is lang niet voldoende.   
Wij hebben het Gouvernement ingeschakeld.              

• De opstart van het Chicken House in Dudu Village verloopt moeizaam. De droogte en minimale 
financiële middelen zijn hier de oorzaak van. 

• We bouwden een klein Primary schooltje (Groep1-3) met toilettenblok in Dudu Village. 
• Veel kinderen blij gemaakt met sport- en spelmateriaal, petten, kleding en speelgoed. 
• De Community Based Organization (C.B.O.) is in 2016 opgericht door locale bevolking.  

 
Sponsoractiviteiten 2016 
 
• 04-09-2016 Tilburg Ten Miles 'Running4Kenya'. Netto opbrengst  € 1.076,39  
• 26-11-2016 'Dinner4Kenya'. Netto opbrengst  € 17.760,00     

 
 
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, flyers, rechtstreeks aanschrijven én door middel van het geven van 
mondelinge en visuele presentaties.  
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.  
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8. EXTERNE CONTACTEN                                                                                                                            
 
Externe contacten in Nederland waren er in 2016 met:  
Wilde Ganzen, Hilversum                                                                                                    
Huria Nafsi (NGO), Arnhem                                                                                                                    
Jambo Maji (NGO), Nederland                         
Casema (NGO), Leiderdorp                                
Stichting Tilburg Ten Miles                                                                                                                           
Run Shop Greg van Hest, Tilburg                                                                                                        
Harvey’s concept&design, Tilburg                                                                                                                                         
Engelhart Handelsonderneming BV, Tilburg                                                                                                               
BDO Audit & Assurance B.V., Tilburg                                                                                                                       
Melis Gieterijen, Tilburg                                                                              
Exellent, huis met passie en smaak, Tilburg                                                                                                                               
Visspeciaalzaak Van Oursouw en Zn., Tilburg                                                                                                                                              
Efteling, Kaatsheuvel                                                                                                                                             
Tivolifonds, Tilburg                                                                                                                                     
Wijnstra Services, Tilburg                                                                                                                                  
Bonheur horecagroep, Tilburg                                                                                                                                 
Willem II, Tilburg                                                                                                                                              
JVE textieldruk, Tilburg                                                                                                                                  
Meeus Assurantiën, Tilburg                                                                                                                                                        
Prime personal training&nutrition, Tilburg                                                                                                           
Villa pastorie, Tilburg                                                                                                                                                      
Henri Bloem kwaliteitswijnen, Tilburg                                                                                                               
Versteijnen logistics, Tilburg                                                                                                                             
Medinilla bloemsierkunst en decoratie, Tilburg                                                                                                         
Canon Nederland                                                                                                                                                                       
Packaging Partners, Tilburg 
 
Externe contacten in Kenia, (buiten de in- en externe contacten in Kibandaongo):                      
Hospital Kinango: Medical Health Districts Officer, Districts Public Health Nurse, Districts Nurse 
Facility Management, Districts Health Administrator, Districts Laboratory Management, Hoofd 
verpleging, Hoofd Delivery Ward, Hoofd X-Ray department                                                                                                                                       
Commissionaire of Government, Kinango                                                                                                
County council Kwale                                                                                                                                       
County council Kinango                                                                                                                                
Chairman, Mwalukombe Dudu Village                                                                                                                   
Imperial Bank/NIC bank Diani                                                                                                                                 
Barclays Bank, Ukunda                                                                                                                
Contractor Mr. Mbuvi Kaluku Mbuvi, Kinango     
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9. INTERNE ORGANISATIE          
 
De voorzitter onderhoudt continu via e-mail, WhatsApp en telefoon contact met Kenia en bezoekt 
jaarlijks in oktober Kibandaongo. Zij verblijft dan ±14 dagen op het Medisch centrum. Er wordt met alle 
comités vergaderd. Uiteraard bepalen de leden van de comités (allen vanuit de bevolking) middels 
hun invloed mede de ontwikkelingen in hun gebied. Aanvragen en ideeën komen vanuit hen, middels 
de bijeenkomsten waar zij allen het woord krijgen. Hierdoor worden alle ontwikkelingen geïnitieerd, 
ondersteund en gedragen door de bevolking. Nadien worden, op geleide van prioriteit en financiële 
mogelijkheden, de plannen verder uitgezet door de stichting.  
       -7- 
De communicatie tussen Medical staff en District Health Committee (DHC), is momenteel niet goed. 
Er is een nieuw DHC bestuur gekozen half oktober 2016 waarmee de communicatie niet goed gaat.                                                                                                   
Het oude DHC (tot half okt. ’16) is erg blij en dankbaar met de ondersteuning van onze stichting.                                                                                                                                                                 
Onze penningmeester verzorgt alle financiële transacties en staat in direct contact met de 
Relationship Officer van de Imperial Bank Limited in Diani en Relationship Officer van de Barclays 
bank in Diani Kenya. Nadat op 12 oktober 2015 het bankieren bij de Imperial Bank was platgelegd, is 
deze bank overgenomen door de NIC Bank. In 2016 zijn de tegoeden van de Imperial Bank aan ons 
overgemaakt op de NIC reklening. 
                    
  
10. ACTIEPUNTEN 2017 
 
• Het Medisch centrum moet (na overleg met de D.H.M.O. Dr. Makenzi) naar minimaal 40 

bevallingen per maand. Bevorderen van contacten met de traditionele midwives blijft onze 
speciale aandacht houden. 

• Het hekwerk rondom Health centre herstellen, met verstevigde onderkant dat in de grond wordt 
geplaatst. 

• Herstel grote Shade (gaas over gehele shade). 
• Albino House heeft gaas nodig voor de 7 ramen en nieuwe muskietennetten i.v.m. te veel last 

van muskieten, ook zijn er veel Louvre raampjes kapot. 
• Verbeteren communicatie met D.H.C. (voor Medical staff en stichting). 
• Bouw van een keuken op de school compound. 
• Bouw hekwerk met stalen poort, ruim rondom het Albinohuis. 
• Aanleg groentetuin op de school compound. 
• Vraag CHW’s: Weegschalen voor de 19 Villages (consultatiebureaus). 
• Goed onderhoud van de gebouwen én de 25 fietsen van de 40 Community Health Workers. 
• Afwerking van de klaslokalen en toiletten in Dudu Village. 
• De TBA’s willen uniforme kledij (plastic schorten, shirts en disposable gloves) en meer educatie. 
• Actie door Gouvernement: reparatie brug over de rivier en verbetering wegen i.v.m. transport- 

mogelijkheden, bezoek scholieren, zieken en zwangere vrouwen aan het Medisch centrum en de 
school met name in de regentijd. 

• Doortrekken van water- en elektriciteitsnetwerk naar Kibandaongo door Gouvernement. 
• Ondersteuning lokale (dans)groepen. 
• Scholing van de C.B.O. leden (Community Based Organization). In 2017 zal scholing voor deze 

organisatie, door ons, gerealiseerd worden. 
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11. AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TOEKOMST 
 
• Goede communicatie met alle lokale comités. 
• Ziekenzalen M/V met kleine keuken (ook voor vrouwen die komen bevallen). 
• Extra woning voor een (nieuwe) medewerker met een gezin. 
• Bouw van een Placenta pit. 
• Blijvende samenwerking met Streekziekenhuis in Kinango en Gouvernement in Kwale. 
• Goede voedsel- en watervoorziening blijft aandachtspunt. 
• Ontwikkeling in het gebied Mwalukombe, Dudu Village (2,5 uur rijden van onze Dispensary) 

aangezien hier totaal geen voorzieningen zijn.  
• Laptops/computers voor de scholen. 
• Veiligheid en goede zorg Albinokinderen. 

 
Geplande sponsor activiteit 2017 
• Tilburg Ten Miles 'Running4Kenya' 03-09-2017.      

  
  
12. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Samenvattend mogen wij concluderen dat 2016 een goed jaar is geweest voor onze stichting.                      
Mede dankzij goede sponsoren hebben wij veel kunnen verwezenlijken.  
De vele persoonlijke contacten in Kenia dragen enorm bij aan het welslagen van onze plannen en 
doelen. 
 
Aandachts- en actiepunten voor 2017 zijn ten eerste het behalen van 40 bevallingen per maand, o.a. 
door de traditionele vroedvrouwen nog meer en blijvend te betrekken bij het Medisch centrum.                                           
Als we verder ontwikkelen en er meer personeel gaat komen, moeten wij zorg dragen voor 
woonruimte op onze compound. Vandaar dat wij in de toekomst extra woonruimte voor een gezin 
willen realiseren.                  
                                                                                                 
Onderhoud van de gebouwen blijft een aandachtspunt evenals veilig drinkwater.                                  
Goede communicatie met D.H.C. is erg belangrijk. 
 
Het Gouvernement zal in 2017-2018 de bouw van een nieuwe brug over de rivier gaan realiseren, 
evenals het doortrekken van elektriciteit en waterleiding. Helaas staat dit al enkele jaren op de 
planning maar is nog niet gerealiseerd, wel beloofd. 


