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1. Voorwoord 
 
In dit jaarverslag willen wij onze activiteiten van het jaar 2018 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 wij mede dankzij onze sponsoren 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 het District Health Committee 
(DHC) van het medisch centrum, 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. 
 
Het jaarlijks bezoek én verblijf op het medisch centrum geeft een enorm goed inzicht betreffende de 
ontwikkelingen en werkzaamheden van 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 en in de community.  
 
De bevolking heeft duidelijk behoefte aan meer ontwikkeling in de woongebieden met name 
ondersteuning bij ontwikkeling van landbouw, scholing en opzet van kleine bedrijven, 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 één persoon en is haar project over gegaan 
in deze stichting. 
 
 
Stichtingsbestuur: 
 
Voorzitter: Mevr. L.A.J.M. Molkenboer-Kleintjes, Seniorverpleegkundige, 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, te Tilburg 
 
In 2018 heeft het bestuur 3 x vergaderd.   
 
 
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 
 
Wij achten deze samenstelling als voldoende. 
De stichting heeft vier vrijwilligers en 20 op afroep bij evenementen. 
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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 k.v.k. onder nummer 521052 
 
 
 
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.  
 
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, met name in het gebied Kibandaongo, een zo gezond mogelijk 
leefklimaat bieden, op medisch, educatief en arbeidsmatig gebied. 
 
 
 
4. Financiën 
 
Financieel jaaroverzicht 2018 zie bijlage. 
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5. Activiteiten 
 
Bouwactiviteiten in Kibandaongo 2018  
 

• Regulier onderhoud aan gebouwen, o.a. Anti-termiet behandeling. 

• Herbouw Shade. 

• Placenta pit.  

• Betonnen (wacht)banken, voor de Dispensary. 

• Boom(stekken) geplant. 

• Twee grote nieuwe batterijen (voor de solar) gekocht en aangelegd. Deze bedienen de 
Dispensary, Delivery Wing en Laboratorium. 

 
 
Activiteiten in Kibandaongo 2018  
 

• Motor van de arts heeft jaarlijkse grote beurt gehad. Wordt al 10 jaar door onze arts gebruikt. 

• Er is vergaderd met alle lokale- en medische committees. 

• Het District Health Committee bestaat uit 7 gekozen leden. De voorzitter is vrouw. Het DHC is 
een positieve hardwerkende club mensen. Er is ernstig te kort is aan diverse verbandmiddelen 
en medicatie. Het government en de D.M.H.O.(District Medical Health Officer) zijn erg 
tevreden over het Health Centre in Kibandaongo. 
 

• C.B.O. Community Based Organization. Deze bestuursleden zijn allen lid van een Self Help 
Group en het bestuur is gekozen. Het C.B.O. heeft een bankrekening geopend bij Barclays in 
Mombasa. Om geldzaken te doen zijn er 3 bestuursleden gemachtigd. Zij tekenen samen bij 
transacties. Challenge: Het CBO wil meer toiletten met name bij de scholen. 

• ‘Maelewano’ Group, Dit is een groep van mensen met positieve HIV besmetting. Gebruiken 
allen medicatie. Zij zijn gestart met het geven van voorlichting over HIV/Aids, aan de 
community. Zij beheren een Chicken house maar hebben nu ook geiten, die kunnen beter 
tegen de droogte. Bij alle leden zijn er ‘food problems’. 

• De TBA’s (Traditional Birth Attenter/Midwives). De TBA’s zullen zwangere vrouwen meer 
attenderen op gebruik van de Motor Ambulance. De TBA’s zouden graag in de toekomst een 
studie willen volgen zodat ze ook een inkomen kunnen gaan realiseren. Ontvingen allen een 
stevige afwasbare plastic schort. Ze willen graag meer desinfecterende gel en disposable 
gloves. 

• CHW’s Community Health Wortkers. De 19 weegschalen in de 19 Villages 
(consultatiebureaus) zijn goed in gebruik. De CHW’ers werken erg hard op het medisch 
centrum. Aandacht voor extra Health Educatie voor de Community Health Workers, door arts 

en verpleegkundige blijft. CHW’ers willen graag EHBO-trainingen en melk en omslagdoeken 

voor de net bevallen vrouwen. 

• Nyamawi de klusjesman/Guard, is aangesproken op zijn werk. Zal meer aandacht hebben 
voor de dagelijkse werkzaamheden. Nyamawi heeft eigen bankrekening bij Barclays. 

• Contractor Mwaiwe Mwero. Mwaiwe heeft de renovatiewerken aan de shade, waarvoor hij wél 
is betaald en met ons geld materiaal heeft aangekocht, niet afgewerkt! Gevolg was dat de 
shade niet bruikbaar was. Er is besloten dat een andere contractor de shade renoveert en 
Mwaiwe Mwero niet meer dienst zal doen als hoofdaannemer. De shade is nu weer goed in 
orde, d.w.z. nieuw Makuti dak, vloer is aangesmeerd en er zijn nieuwe betonnen steunen 
aangebracht.  

• Mr. Nzole Mkuba de Village Administrator begeleidt de community prima. Ook houdt Mr. Nzole 
ons in Nederland goed op de hoogte, via WhatsApp met foto’s van alle gouvernementele 
ontwikkelingen. 

• Water committee. Betreft de waterpompen: De mannen willen niet pompen als daar geen 
vergoeding tegenover staat. Ze vinden het te vermoeiend in de hitte. Het committee wil een 

generator. De watertank bij de Dam is nog in goede staat. Village Administrator Nzole zal zich 
actief gaan inzetten voor deze zaak. 

• Village committee. Openbare Toiletten zien er redelijk goed uit. Er is water! Zij zullen ouders 
en kinderen nogmaals gaan instrueren over gebruik toiletten en watertank/taps bij de Dam. De 
Marktplaats is schoon. Het government wil in de toekomst een overdekte marktplaats gaan 
bouwen.  
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• Naaiatelier: Chair lady Susan is bezig met de herstart.  

• Kibandaongo Primary School. De keuken is goed in bedrijf! De aanleg van de groentetuin 
geeft problemen omdat de grond vol stenen zit. De stenen worden verwijderd door de 
leerlingen als deze terug zijn van de vakantie in januari 2019 én als het weer het toelaat.  

• Md. Mwaka Masodi, de care taker van de Albino kinderen, kreeg financiële ondersteuning. Zij 
wordt soms bedreigd en moet dan geld (dat ze van de stichting heeft gekregen) afstaan. Dit is 
besproken met de Head teacher en de DEO. Ze trekt aan de bel als dit weer gebeurt. De 
Albinokinderen maken het goed. Er is extra aandacht voor zelfverzorging, verzorging van de 
bedden, voeding, gebruik van petten en zonnecrème. Md. Mwaka is gestart met het planten 
van tomaten en sukamuwiki achter het Albinohuis. 

• Primary schools (11). Het schoolbank project is goed verlopen. Er zijn 87 schoolbankjes 
gemaakt op de werkplaats van timmerman Juma Kambi. Op de drie scholen waar de grootste 
nood was in Kabete, Sembe en Mkilo, zijn de schoolbankjes goed in gebruik. Probleem is de 
toestand van de scholen. Nog steeds les onder de boom of in hokken en zittend op stenen en 
plankjes. Ondanks dat zijn de leraren positieve mensen en werken hard voor goede 
resultaten. Diverse scholen vragen om lokalen van steen, schoolbankjes en toiletten. 

• Waka Waka committee. Er is competitie op de markt, waardoor interesse voor een Waka light 
afneemt.  D-Light en MKOPA (van Safaricom) zijn op de markt gekomen met een erg goed 
alternatief. Een zonnepaneel met grote batterij met 4 lichtpunten én mogelijkheid om telefoon 
op te laden. Kosten ± KES 30,000. Men betaalt een klein bedrag per dag! 35-55 Shillings via 
MPESA. Betalen ze één dag niet dan hebben ze die dag geen stroom. Als het bedrag 
afbetaald is, hebben ze voor altijd stroom.  
Het WakaWaka committee heeft nu KES 30,150 in kas. Besloten is dit project af te gaan 
sluiten en het overgebleven bedrag aan te wenden voor verlichting (MKOPA) in het 
Albinohuis.  

• Secondary school in Nzovuni kreeg eind 2017 100 AFRIpads. Met 60 meisjes het gebruik 
besproken. Ze zijn er blij mee, gebruiken ze goed en kunnen naar school tijdens menstruatie. 

• Overleg met District Medical Health Officer, Public Health Officer, Chief Officer facility 
management en Administrator of Minister of Health. Gebrek aan verbandmiddelen, medicatie, 
injectiespuiten en -naalden is besproken, even als  de noodzaak van het doortrekken van het 
elektriciteit- en waternetwerk 

• De banken Barclays, Imperial en NIC bezocht in Diani. 
 
 
 
6. Bijzondere activiteiten 2018 
 

• Veel kinderen blij gemaakt met sport/spel materiaal, petten, kleding en speelgoed. 

• De Community Based Organization (C.B.O.) is kennis aan het overdragen aan de committees. 

• The Shade is eindelijk weer helemaal in orde. 

• Het Gouvernement heeft nieuwe bruggen en stukken weg over de rivieren aangelegd. 
Het doortrekken van elektriciteit en waterleiding is in volle gang in het gebied. Helaas nog niet 
tot Kibandaongo. 

• Voorbereidingen bouw 2e Nurse House in 2019 met contractor en C.B.O.  

• NIC Bank heeft nu officieel Imperial bank overgenomen. Contact met Imperial bank 
afgesloten.  
 

Sponsoractiviteiten 2018  
 

• 02-09-2018 Tilburg Ten Miles ‘Running4Kenya’.  

• 24-11-2018 ‘Friends4Kenya’ in Cenakel te Tilburg, ondersteund door Wilde Ganzen. 
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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, 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.  
 
 
 
8. Externe contacten in Nederland 
 
Casema (NGO) Leiderdorp 
Harvey’s concept&design, Tilburg  
Engelhart Handelsonderneming BV, Tilburg  
BDO Audit & Assurance B.V. Tilburg 
Melis Gieterijen, Tilburg  
Tivolifonds, Tilburg  
Canon Nederland  
Gerritse Poelman Advocaten Tilburg   
 
Externe contacten in Kenya 
 
Hospital Kinango, D.M.H.O.(District Medical Health Officer) 
Commissionaire of Government, Kwale 
County council, Kwale 
D.E.O. (District Education Officer) Md. Ellen Yawa and Mr. Abraham Nyamawi in charge  
Public Health officer en facility management officer Kinango  
Administrator Minister of Health, Mr. Ndurumo, Kwale  
Chairman, Mwalukombe Dudu Village  
Imperial bank Diani, Mr. Jackson  
NIC bank Diani, Mr. Yasir 
Barclays Bank Ukunda, Md. Maureen  
Contractor Mr. Mbuvi Kaluku, Kinango  
 
 
 
9. Interne organisatie 
 
De voorzitter onderhoudt continu, via e-mail en telefoon, contact met Kenia en bezoekt jaarlijks in 
oktober Kibandaongo. Zij verblijft dan ook ±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.  
 
Onze penningmeester verzorgt alle financiële transacties en staat in direct contact met de 
Relationship Officer van Barclays Bank in Diani en de Relationship Officer van de NIC bank in Diani 
Kenya.   
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10. Actiepunten 2019 
 

• Het medisch centrum moet (na overleg met de D.H.M.O.) naar minimaal 40 bevallingen per 
maand, ook i.v.m. upgraden naar officieel Health Centre (stroom is hiervoor dan noodzakelijk). 

• Zwangere vrouwen worden gestimuleerd om te bevallen en de controles te doen in de 
Delivery Wing. Bevorderen van medewerking met de traditionele midwives blijft onze speciale 
aandacht houden. Zij willen meer educatie.  

• De CHW’ers willen de moeders na de bevalling een nieuwe Leso (omslagdoek) geven en een 
bord pap. 

• Bouw 2e Nurse House: start in voorjaar 2019. Contractor Mbuvi gaat dit bouwen. Alle 
formaliteiten zijn afgehandeld. 

• Albino House: nieuw gaas in de raamkozijnen en nieuwe Louvre raampjes. Nieuwe bedden. 

• We willen meer diversiteit in het Albino House door ook blinde kinderen toe te laten. Hierdoor 
kan er ook een speciale certificering volgen door het Government en ontvangt de school 
middelen voor extra ondersteuning. 

• Voortgang aanleg groentetuin op de school compound, gebied steenvrij maken. 

• Goed onderhoud van de gebouwen.  

• Doortrekken van water- en elektriciteitsnetwerk naar Kibandaongo door Gouvernement heeft 
prioriteit. 

• Ondersteuning lokale Self Help Groups. 

• Schoolbankproject vervolgen.  
• Diverse scholen vragen om lokalen van steen, schoolbankjes en toiletten. 

 
 
 
11. Aandachtspunten voor de toekomst 
 

• Goede communicatie met alle lokale comités, in het bijzonder District Health Committee. 

• Ziekenzalen M/V met kleine keuken (ook voor vrouwen die komen bevallen). 

• Primary school Kibandaongo wil graag een extra groot separaat lokaal op de school 
compound waar de kinderen uit de zon en uit de regen kunnen lunchen of warm eten. 

• Blijvende samenwerking met Streekziekenhuis in Kinango en Gouvernement in Kwale. 

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

• Laptops/computers voor de scholen. 

• Veiligheid en goede zorg Albinokinderen. 

• Upgrade naar officieel Health centre. 

• Ondersteuning aan de 11 Primary schools in ons gebied. 

• Schoolbank project vervolgen. 

• Ondersteuning lokale Self Help Groups. 
 
 
Geplande sponsoractiviteit 2019 
 

• Tilburg Ten Miles ‘Running4Kenya’. 
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12. Conclusies en aanbevelingen 
 
Samenvattend mogen wij concluderen dat 2018 een goed jaar is geweest voor onze stichting. 
Mede dankzij de vele 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 2019 zijn het behalen van 40 bevallingen per maand, o.a. door de 
TBA’s nog meer en blijvend te betrekken bij het medisch centrum. 
Als we verder ontwikkelen en er meer personeel gaat komen, moeten wij zorgdragen voor goede 
woonruimte op de compound van het Health centre. Vandaar dat wij in 2019 een extra woonruimte 
voor twee medewerkers gaan realiseren. 
 
Onderhoud van de gebouwen blijft een aandachtspunt evenals veilig drinkwater. 
Goede communicatie met District Health Committee is erg belangrijk. 


