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1. Voorwoord
In dit jaarverslag willen wij onze activiteiten van het jaar 2020 aan u voorleggen. Wij hopen dat we op
deze manier aan u kunnen verduidelijken wat onze werkzaamheden voor de stichting zijn geweest.
Het is natuurlijk een vreselijk jaar geweest, met de Covid-19 Pandemie. Dit betekende voor ons dat
het niet mogelijk was om naar Kenya te gaan en het jaarlijkse bezoek aan onze projecten moesten
uitstellen. Zodra de mogelijkheid er is gaat onze voorzitter er direct naar toe. Het gebied waar onze
projecten zich bevinden bleef tot nu toe vrij van Covid-19!
Graag willen wij vermelden dat wij, mede dankzij onze vrienden en sponsoren, in deze Coronatijd op
een zeer snelle en adequate manier hebben kunnen inspelen en bijdragen aan het welzijn van de
algehele gezondheid van de bevolking, door 2x een Food Aid te organiseren op zeer korte termijn.
Vanuit Nederland onderhouden wij zeer goed contact met de ‘In Charge’ en het District Health
Committee (D.H.C.) van het medisch centrum én met de Community Based Organization (C.B.O.), 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 met name
ondersteuning bij ontwikkeling van landbouw, scholing en opzet van kleine bedrijven.
Half november is het water tappunt naast de ingang van het Health Centre in gebruik genomen.
Stromend water!! Aangelegd door Government.
Elektriciteit netwerk, is in aanleg door twee verschillende bedrijven. Er zal ook verlichting aangebracht
gaan worden op het hoofdpad. Dit alles wordt gerealiseerd door het Government.
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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 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, 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
Adviseur: Dhr. Mr. M.M. Eliëns, Notaris, Tilburg
In 2020 heeft het bestuur 3 x 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

Wij achten deze samenstelling als voldoende.

De stichting heeft vier 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.
Inschrijving in het Handelsregister k.v.k. 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. Financiën
Financieel jaaroverzicht 2020 zie bijlage.
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5. Activiteiten
Bouwactiviteiten in Kibandaongo 2020
• Regulier onderhoud aan gebouwen. o.a. Anti-termiet behandeling, dakconstructie MFH house en
openbare toiletten hersteld na storm.
• Bouw van 2 schoollokalen, 4 toiletten en de aanleg een watertank bij Mkilo Primary school.
• Bouw van 1 schoollokaal en aanleg van een watertank bij Kibandaongo Primary school.

• The Community, ouders, vooral mannen, hielpen met alle graafwerkzaamheden voor de bouw
van de schoollokalen en toiletten. Dit is erg zwaar werk omdat de grond vol stenen zit. De
vrouwen haalden al het water. Ook dit was een flinke klus omdat het van ver moest komen. Door
deze activiteit bespaarden wij EUR 2.500,= op onze begroting en konden, na overleg met de
aannemer, van dat geld 4 extra toiletten bouwen bij Mkilo Primary school.

Activiteiten in Kibandaongo 2020
• The Government heeft een Market Hall gebouwd tegenover het Health Centre in Kibandaongo.
Dit is een enorme verbetering.
• C.B.O. Community Based Organization. Vanuit onze stichting krijgen zij steeds meer financiële
verantwoordelijkheid. The C.B.O. had de eindverantwoordelijkheid bij de bouw van de
klaslokalen, toiletten en watertanks. Ook de verantwoordelijkheid voor het maken van 150
schoolbanken en het interieur van de schoollokalen. Hiervoor kochten zij voor ons 3 white
boards, met stiften en borstels. Dit alles is goed gegaan. In de zomer hadden zij de
eindverantwoordelijkheid voor the Food Aid. Dit hebben zij organisatorisch (in samenwerking met
the Chief en Village administrator) en financieel prima afgewerkt.
Challenge: Het is belangrijk dat the C.B.O. meer professionaliseert, ook op financieel niveau. Wij
gaan hen daarbij ondersteunen in 2021. Zij zijn de stem van de Community naar het Government
en onze voornaamste contact-organisatie.
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• H.C.: Onze klusjesman/Guard van het Health Centre Mr. Nyamawi is met pensioen. De nieuwe
klusjesman/Guard Mr. Rumba is per januari ‘20 gestart.
• H.C.: Er is en nieuwe Laboratory technician, een nieuwe Community Health Assistant, een
nieuwe Clinical Officer en twee verpleegkundigen.
• Overleg met de District Medical Offer of Health, ging door Coronacrisis alleen via de e-mail.
• Naaiatelier ‘Moonlight Tailoring Group’: Machines en atelier zijn in goede staat. The Sewing
Group heeft mondkapjes gemaakt en tegen kleine vergoeding verkocht.

Schooluniformen: De ‘Moonlight Tailoring Group’ maakte 240 schooluniformen voor de scholen
waar wij nieuwe klaslokalen hebben gebouwd. Als ouders geen schooluniform kunnen betalen,
kunnen hun kinderen niet naar school. Een uniform is verplicht en wij sponsoren zo de ouders,
zodat hun kinderen naar school kunnen daar ze zelf geen uniform kunnen betalen in deze
Coronatijd.
• Het schoolbank project gaat goed. Er zijn 150 schoolbankjes gemaakt op de werkplaats van
timmerman Juma Kambi. De schoolbankjes zijn afgeleverd op de twee scholen waar de grootste
nood was, bij Mkilo Primary 100 st. en bij Kibandaongo Primary 50 st. Beide scholen zijn erg
dankbaar voor de nieuwe klaslokalen én schoolbankjes. Voorheen zaten de kinderen onder de
boom op een steen op een houten plankje of op de grond!

• Overleg met District Education Director ging dit jaar per Email en WhatsApp. Zij is dankbaar en
ontzettend blij met de uitbreiding van de lokalen, toiletten, watertanks en schoolbankjes.
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6. Bijzondere activiteiten 2020
• Vanwege de extreme droogte in combinatie met de Coronacrisis en de Lock-down die daar een
gevolg van was, waren wij genoodzaakt om twee keer (mei en juli) een Food Aid te organiseren.
De 300 meest schrijnende gezinnen werden 2x ondersteund met mais, rijst, bonen, kookolie,
zeep en maandverband. Wilde Ganzen steunde 100%, het was een zeer succesvolle actie.

• The CHV Community Health Volunteers (40 vrijwilligers van het Health Centre) kregen twee
ossen met een ploeg en medicijnen voor de ossen cadeau. Ze kunnen deze ossen met ploeg
verhuren en zo inkomen genereren voor hun groepsleden én eigen land omploegen. Omdat de
CHV veel tijd inzetten voor het H.C. is deze compensatie voor hen zeer nuttig.
De ossen zijn geplaatst bij een van de leden thuis.

• Wij hebben een extra truck met 10.000 liter water geregeld omdat op het Health Centre alle
watertanks leeg stonden en men over wilde gaan tot sluiting van het Health Centre omdat het een
onwerkbare situatie was. Het Government deed niets omdat deze situatie in heel het gebied
Kwale was en men niet alle centra kon helpen.
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• Samenwerking Wilde Ganzen in deze Coronacrisis was goed. WG had extra versoepeling
ingesteld en dat werkte prima en snel.
• Het doortrekken van elektriciteit en waterleiding is in volle gang. In november werd het water
tappunt naast onze poort in gebruik genomen. Elektriciteitstransformator is geplaatst aan het
centrale pad, het leggen van de leidingen is in gang gezet.
• De grote cementen watertank is ingestort in 2019. Het Government heeft nu geen financiële
middelen om een nieuwe te bouwen, maar er is goedkeuring om t.z.t. een nieuwe concrete tank
te bouwen door het Government. Ander plan is om een extra waterleiding naar onze compound
te voeren, waardoor de tanks steeds kunnen worden bijgevuld.
• De website is diverse keren per jaar bijgewerkt.

Sponsoractiviteiten 2020
• Vanwege Covid-19 waren grote sponsoractiviteiten dit jaar niet mogelijk.
• Toch is het ons gelukt om voldoende sponsoren te vinden om de bouw van 3 klaslokalen en 4
toiletten, 150 schoolbankjes én de aanleg van 2 watertanks te realiseren. Evenals twee keer een
Food Aid en aankoop van 2 ossen met een ploeg en een watertruck met 10.000 liter water. Er
werden 240 schooluniformen gemaakt door ons Sewing atelier.
• Wij maakten een nieuwe Brochure met het totale overzicht van al onze activiteiten van 2008 tot
2020. Alle grote sponsors kregen deze Brochure toegezonden en wij plaatsten de Brochure op
onze website.
• Actie-standje bij 5 jarig bestaan Global Goals Tilburg. Doel: educatie aan kinderen en verkoop
van kleine Keniaanse artikelen.

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 jaar ook door de verspreiding van onze nieuwe Brochure.
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.
Wij hebben ons aangesloten bij de Gemeentelijke werkgroep mondiale bewustwording Tilburg
Door de Coronapandemie was onze PR sterk verminderd.
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8. Externe contacten
In Nederland
Voort in Kenya, Leiderdorp
Harvey’s concept&design, Tilburg
Engelhart Handelsonderneming BV, Tilburg
BDO Audit & Assurance B.V., Tilburg
Stichting ELIMU Mount Elgon, Tilburg
Werkgroep Mondiaal, Tilburg

Stichting Afrikaanse Albino’s, Amsterdam
Soroptimist ‘Schering en inslag’, Tilburg
Red Kiwi Rotterdam, Webhosting
Cora Vugts, webbeheerder

In Kenya
D.M.H.O. (District Medical Health Officer), Md. Noureen Zecha
Commissionaire of Government, Kwale Mr. Salim Mvurya
County council, Kwale
D.E.O. (District Education Officer), Md. Lucy Msyoka and Mr. Abraham Nyamawi, the in charge
Contractor, Mr. Martin Mazeras
C.B.O. Community Based Organisation
NCBA bank Diani, Mr. Yasir
Eye centre Kwale, Mr. Almassi, Dr. Joash Motonda (Dermatoloog Mombasa)
Stichting Afrikaanse Albino’s in Kenya
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9. Interne organisatie
De voorzitter onderhoudt continu, via e-mail, WhatsApp, foto’s en telefoon, contact met Kenia. Zeker
in dit Corona jaar was dit heel belangrijk. De communicatie verliep goed. Ons jaarlijks bezoek én
verblijf op het Medisch centrum kon door de Coronapandemie niet doorgaan. Plannen voor komend
jaar zijn niet besproken met desbetreffende organisaties in Kenya.
Onze penningmeester verzorgt alle financiële transacties en staat in direct contact met de
Relationship Officer van NCBA bank in Diani Kenya.

10. Actiepunten 2021
• Het medisch centrum moet (na overleg met de D.H.M.O.) naar minimaal 40 bevallingen per
maand (zit nog steeds op ±30. Dit ook i.v.m. upgraden naar officieel Health Centre.
• Zwangere vrouwen worden blijvend gestimuleerd om te bevallen en de controles te doen op het
Health Centre. Bevorderen van medewerking met de traditionele midwives (T.B.A.’s) blijft onze
speciale aandacht houden, evenals ‘learning on the job’ voor de TBA’s in the Delivery Wing
samen met the Staff.
• De motorambulance wordt te weinig gebruikt. District Health Committee moet beter toezien op
onderhoud en gebruik.
• Team Health Centre vraagt om laptops.
• Meer professionalisering van the C.B.O. Community Based Organization. Wij gaan dit
ondersteunen, Ze hebben behoefte aan een laptop.
• Vervolg incoming generating project CHV.
• Blijvend extra educatie aan CHV: o.a. E.H.B.O. door de ‘In Charge’.
• Diverse scholen vragen al jaren om lokalen van steen, schoolbankjes en toiletten. Dit blijft onze
aandacht houden.
• Albino House: Alternatief voor gaas in de ramen bedenken (daar dit steeds kapot wordt gemaakt)
i.v.m. beveiliging tegen muskieten.
• Voortgang aanleg groentetuin (o.a. op de school compound).
• Goed onderhoud van de gebouwen.
• Ondersteuning lokale Self Help Groups.
• Schoolbankproject vervolgen.
• Schooluniformen project vervolgen.
• Concrete water tank vervangen i.s.m. het Government, of alternatief: Vaste waterpipeline naar
ons HC, dit is in onderhandeling.
• Communicatie vanuit Nederland goed op peil houden nu er nieuwe Staff is.
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11. Aandachtspunten voor de toekomst
• Goede communicatie met alle locale comités, in bijzonder D.H.C. District Health Committee en
C.B.O. Community Based Organization.
• HC: Ziekenzalen M/V met kleine keuken (ook voor vrouwen die komen bevallen).
• Blijvende samenwerking met Streekziekenhuis in Kinango en Gouvernement in Kwale.
• Upgrade naar officieel Health centre.
• Goede voedsel-, water- en elektriciteitsvoorziening blijven aandachtspunt.
• Ondersteuning aan de11 Primary schools in ons gebied.
• Laptops/computers, sport- en spelmateriaal voor de H.C. en scholen.
• Veiligheid en goede zorg Albinokinderen.
• Schoolbank project vervolgen.
• Ondersteuning lokale Self Help Groups.
• Zelfontplooiing, ontwikkeling community.

Geplande sponsoractiviteit 2021
• 05-09-2021: Tilburg Ten Miles ‘Running4Kenya’

12. Conclusies en aanbevelingen
Samenvattend mogen wij concluderen dat 2020, ondanks de Corona pandemie, 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 drinkwater en
elektriciteit.
Goede communicatie met the Staff, het District Health Committee en the Community Based
Organization blijft belangrijk. Door slecht bereik en geen computers zijn berichten soms ‘lang
onderweg’. Maar via WhatsApp verloopt communicatie redelijk snel.

.

