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1. Inleiding
Al bijna 13 jaar bezoekt de voorzitter jaarlijks het medisch centrum in
Kibandaongo (Z/O Kenia), gebied is 600km2 groot. Wij vervullen daar de rol
van sponsor en ondersteunen het Medisch centrum met ontwikkeling.
In samenspraak met het District Health committee, de arts en de diverse lokale
comités van het gebied Kibandaongo, hebben wij in de afgelopen jaren op deze
medische compound en rondom in het gebied Kibandaongo al vele doelen
verwezenlijkt.
Onder andere de bouw van een ‘Maternity Wing’ (verloskundige afdeling) en
Toiletten Block bestaande uit 4 toiletten, 3 toiletten gerenoveerd, een grote
cementen watertank gerenoveerd en een ‘Nurse House’ voor twee
verpleegkundigen gebouwd. Buiten compound openbare toiletten gebouwd.

Maternity Wing
We hebben een grote ‘Shade’ gebouwd, een laboratorium en een
verbrandingsoven. Er zijn op de medische compound solar panels met
elektriciteit netwerken aangelegd. Er is een motor voor het Medisch centrum
gekocht in ‘08 en een motor ambulance in ‘16. In 2011 en 2015 hebben wij een
container met (medische) goederen verscheept naar Kenia. Er is een Chicken
house gebouwd voor de ‘HIV group’ en een Multi Functional house met een

Shade voor de bevolking. Er is een Waka Waka light project opgezet op de
Primary school. Een schooltje gebouwd in Dudu Village en klein chicken house.
In samenwerking met ‘st. Education and support’ hebben wij in ’10 een aantal
schoollokalen gebouwd met watertank. Ook een Dormitory (slaapzaal met
sanitair blok) voor de Albinokinderen op de school compound, die naast de
medische compound is gelegen.
Er zijn 2 grote Dams gegraven (i.s.m. Red Cross and Foodforwork) van waaruit
water in een 10.000 ltr watertank wordt gepompt met voetpompen. Hieromheen
is landbouwgebied aangelegd.
In ’16 hebben wij aanzet en ondersteuning gegeven tot oprichting van een
C.B.O. Community Based Organization in Kibandaongo.
Het schoolbankproject is opgestart. Er is een keuken gebouwd bij het Albino
House en het Albino House heeft nieuwe bedden, matrassen etc gekregen.
In 2017 en in 2020 hebben wij noodhulp gegeven in de vorm van voedsel en
zeep.
Doelstelling:
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.
Aanvullende financiële middelen zijn jaarlijks nodig voor:
- Continuïteit van hulp te waarborgen
- Het onderhoud van de gebouwen en de omgeving
- Het verschaffen van de nodige medische hulpmiddelen
- De bevolking van Kibandaongo ondersteunen bij noodzakelijke voorzieningen
- Vergoeding voor de In Charge en de klusjesman

2. Strategie
2.1 Kernprincipes van de instelling
Statutaire doelstelling
De doelstelling van de instelling is opgenomen in de statuten en luidt als volgt.
Missie
Het verwerven van vermogen ten behoeve van het realiseren van concrete hulp
en financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in Kenia, met name in
de regio Kibandaongo
Visie
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 ondersteunen bij noodzakelijke
voorzieningen. Zodat de kwaliteit van leven verbetert.
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.
Afwezigheid winstoogmerk
De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de
feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de
winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde
opbrengsten terstond en geheel ten goede laat komen aan haar doelstelling.’

3. Beleid
3.1 Werving van gelden
De instelling werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van een
aantal wervingsactiviteiten, welke ad hoc worden ingevuld. Indien gewenst
bemiddelt de instelling in totstandkoming van giften in de vorm van jaarlijkse
periodieke uitkeringen via notariële akte.
3.2 Beschikken over het vermogen van de instelling
Op grond van de statuten van de instelling en haar feitelijke werkzaamheid heeft
geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling.
Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de
instelling als ware het eigen vermogen.
3.3 Controle op de uitgevoerde werkzaamheden en ontwikkelingen
De stichting zal minimaal een keer per jaar het Medisch centrum bezoeken. Er
vindt jaarlijks controle en evaluatie plaats op locatie in Kibandaongo Kenia.
Doel van de bezoeken: Realisatie van de uitgevoerde werkzaamheden
controleren en evaluatie van onderhavige projecten. Nieuwe ideeën en
voorstellen vanuit bevolking en medisch centrum bespreken. Contacten warm
houden.
Nieuwe plannen ontwikkelen en bespreken samen met de diverse lokale
comités.
Overleg met the Chief, the Village Eldest, the Contractor, de C.B.O.
(Community Based Organization) en het D.H.C. (District Health Committee).
Door met elk van deze comités een jaarlijkse vergadering te beleggen waarin
hun voorstellen besproken worden en evaluatie van voorafgaande.
Tevens wordt in deze vergaderingen de voortgang van de lopende trajecten
besproken. Met speciale aandacht voor de continuïteit van alle ontwikkelingen.
Middels telefonische contacten, WhatsApp, e-mail en foto’s is er continue
contact en wederzijds overleg gedurende het gehele jaar.

3.3 Uitkeringsbeleid
De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling de
komende periode aan de volgende projecten:
Eenmalig: - Bouw van 3 schoollokalen
- Noodvoedsel
Periodiek: - Onderhoud van:
• Gebouwen (en de omgeving)
• Hekwerk
• Dispensary-motorbike
- Medische artikelen, medicatie
- Ondersteuning H.I.V. Group en Albinokinderen
- Extra health education voor de Community Health Workers
- Financiële ondersteuning arts en klusjesman/guard
- Lokaal aankopen en verstrekken van water/voedsel, bij verblijf.

4. Beheer
4.1 Vermogen van de instelling
Het vermogen van de Stichting, zal worden besteed aan projecten die worden
geïnitieerd vanuit Kibandaongo of omliggende gebieden.
4.2 Beloning beleidsbepalers
De instelling betaalt aan de beleidsbepalers geen enkele vergoeding. Wel wordt
een maal per jaar de vlucht voor een bestuurslid vergoed en voedingskosten
tijdens verblijf op medisch centrum in Kibandaongo.
4.3 Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van de instelling wordt gevoerd door ondergetekenden. Zij
dragen ook zorg voor de jaarrekening en overige administratieve verplichtingen.
4.4 Administratieve gegevens
De stichting is opgericht op 01-01-2011. Inschrijving in het Handelsregister
KvK vond plaats onder nummer 52105237
De Stichting is gevestigd in Tilburg en heeft een bankrekening bij ABN AMRO
te Tilburg
Banknummer:

NL06 ABNA 04845 49790
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