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Vergaderingen

Het voltallige bestuur is in 2014 slechts 1 keer in vergadering bijeen geweest, maar onderling 
contact en overleg heeft frequent plaats gevonden.

Contact adres:
P.G.F. de Nes
Oosterwoldseweg 12
8433 PV Haulerwijk
e-mail pgfdenes@xs4all.nl
Rabobank  NL68 RABO 0325 8402 61

Heer George Ochieng Ohanya, hoofdonderwijzer en manager van de Siaya Central Primary 
School is onze contact man in Siaya.

Beschouwing:

In het algemeen gesproken waren ook weer in 2014 de kosten en de baten uit de inkomen 
genererende projecten mooi in balans.
De kosten: 
Onderhoud van de school, voeding voor ongeveer 230 kinderen, inclusief 36 weeskinderen 
welke laatsten naast kleding ook medische verzorging nodig hebben. 
Onderhoud en reparaties van machines, de pick-up, trektoren, ploegen, trailer, gebouwen etc.
Voor de landbouw, het verbouwen van maïs en bonen, zijn zaden en is er kunstmest nodig.
Personeel krijgt salarissen.
Inkomen genererende projecten zijn de vis-kweekvijvers, de verkoop van landbouwproducten,
het verhuren van de trekkers, ploegen en de trailer (ons loonbedrijf), verkoop van melk en 
eieren uit de boerderij, het tegen vergoeding tot bloem malen van maïs en verkoop van 
producten uit de groenten kas.

Afhankelijk van donaties blijkt het ieder jaar weer mogelijk te zijn om investeringen te doen 
en vooral ook om kinderen vervolgonderwijs aan te bieden (twee van hen hebben universitair 
onderwijs en zijn een eind op weg met hun studie medicijnen). Vijf kinderen hebben het op de
“Secondary School” (middelbare school) zo goed gedaan dat zij van het Ministerie van 
Onderwijs een universitaire studie aangeboden kregen.

Grote investeringen in 2014

Er is een prachtig gebouw verrezen met de naam “Fransien’s Shelter”. Het tehuis heeft 10 
kamers en 2 toilet- en douche units en een gemeenschapsruimte met o.a. televisie. Er wonen 
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nu 6 bejaarden, 4 vrouwen en 2 mannen. Een vrouw van hen werd zo zwaar ondervoed 
opgenomen dat aanvankelijk gevreesd werd voor haar leven. Zij is nu kerngezond en net als 
de anderen actief. De bewoners eten samen met de weeskinderen. Trouwens de oude mensen 
en de kinderen trekken veel met elkaar op vooral ten tijde van de oogst als er veel te doen is. 
Er wonen ook 3 betalende gasten, studenten,  die het project budgettair neutraal maken. Er 
zijn nog 3 behoeftige bejaarde mensen die erg graag op hun “stekkie” wilden blijven. Zij 
krijgen wekelijks etenswaren “aan huis” bezorgd.

Grace is in de loop der tijd onmisbaar geworden. Zij is in de eerste plaats de moeder van de 
weeskinderen, maar daarnaast heeft zij de leiding over alles wat er in de compound gebeuren 
moet. Grace is een vrouw die zich altijd inzet voor anderen en nooit iets voor zichzelf vraagt. 
Zij maakt lange dagen, zeven dagen per week. Toen bleek dat zij min of meer een dakloos 
bestaan leed, heeft George ons met klem gevraagd iets voor Grace te doen. Er is een huis voor
haar gebouwd dat feestelijk geopend is geworden. Er moet nog wel een plafond in komen en 
ook zijn er nog geen meubels. Dit is voor later zorg.

We moeten er rekening mee houden dat George een hoge(re) functie aangeboden krijgt die hij
niet kan/mag weigeren. Zodra hij geen hoofdonderwijzer meer is, komen alle bezittingen van 
de stichting die op het schoolterrein staan, onder het beheer van de opvolger van George. Het 
is dus zaak om genoemde bezittingen te verhuizen naar eigen grondgebied zodat George 
zeggenschap kan blijven houden. Dat is al gebeurd met de kippen en hun hokken, met de 
keuken en nu onlangs ook met de koeienstal. Er is een prachtige nieuwe en modernere 
koeienstal verrezen. 
Het lijkt jammer, dat er destijds gebouwen zijn neergezet die nu leeg komen te staan. Echter 
de school groeit nog steeds zodanig, dat George dankbaar deze gebouwen als klaslokalen een 
tweede leven zal willen geven.

Al langere tijd waren er plannen een monumentje te bouwen op het terrein van de school. 
Behalve voor de foto’s op dit monument weren investeringen telkens uitgesteld. Totdat 
mevrouw Rosier-de Nes de benodigde gelden, zijnde € 4.000, doneerde voor dit doel. Zij 
maakte genoemd bedrag rechtstreeks over naar George waardoor  U van deze transactie niets 
in de boekhouden kunt vinden. Nu staat het monument er, op de plaats waar maandags en 
vrijdags de assembly zich afspeelt.

Nieuwe inzichten in 2014

Het houden van kippen op de moderne manier bleek niet rendabel omdat het voer te duur 
werd. Er is overgegaan naar de lokale kippen die overdag rondscharrelen en hun eigen kostje 
vinden en in speciale hokjes hun eitje leggen.

De koeienstal moest, om hierboven genoemde reden, verplaatst worden. De oude stal was 
bovendien “uitgewoond”. De nieuwe stal is efficiënter en makkelijker schoon te houden en  
de koeien zijn en blijven ook veel schoner en daarmee gezonder en geven dan ook meer melk.

George heeft op proefveldjes verschillende soorten lokale maïs verbouwd en zo doende vond 
hij een soort dat niet gevoelig is voor plaatselijk heersende ziekten, weliswaar een kleine kolf 
heeft maar wel veel maïs brengt en waarvan de maïskorrels wel geplant kunnen worden i.t.t. 
de genetisch gemanipuleerde maïs die ieder jaar als zaad gekocht en duur betaald moest 
worden. Dit is een zeer belangrijke “break through” voor onze landbouw.



Plannen voor 2015

In 2015 zal de timmerwerkplaats en het naaiatelier om genoemde redenen herbouwd gaan 
worden. De locatie van herbouw zal er een zijn die goed in het zicht valt van voorbijgangers. 
Wij hopen dan op een makkelijker te verkrijgen klandizie. 

Er is gesproken over de voordelen van een melkmachine. De kosten hiermee gemoeid zijn 
€ 2.000. Er zal nog wat dieper worden nagedacht alvorens over te gaan tot aanschaf hiervan.

In vogelvlucht de inkomsten en uitgaven in 2014 in Euro’s
Uitgaven 

Vervolgonderwijs
Schoolgeld 13 leerlingen 10.182,00
Collegegeld Diana en Elizabeth 10.600,00
Studie Denis  1.100,00

Subtotaal:              21.882,00

Landbouwproject              2.050,00

Weeskinderen  Kleding       518,00

Fransien’s Shelter 17.100,00

Bijzondere Kosten
Visitekaartjes Projecten     25,44
Vliegticket A’dam – Nairobi 1261,03
Vliegticket Nairobi-Kisumu              135,38
Onkosten Benefiet golfwedstrijd   400,00
Foto’s monument   381,16
Openingsceremonie Fr. Shelter   750,00
Kosten nachtwacht + elektriciteit 2014            1.352,00
Gereedschap                 13,98
Onderhoud website               200,00
iPad George   230,00
Fondsenboek op CD     77,06
Vliegtickets Fransien Hut            1.458,00
House voor employee Grace            6.348,00
Nieuwe koeienstal            4.000,00

Subtotaal:          16.632,05
Kosten totaal          58.182,05

Aantekening Bijzondere Kosten:
Saldo 2013 24.259,61 Alle door de stichting betaalde reiskosten
Inkomsten 2014 56.152,03        werden via donaties teruggestort. Immers
Totaal: 80.411,64        wij werken zonder vergoedingen en zonder
Kosten totaal 2014  -58.182,05        overheadkosten.
Saldo 2014 22.229,5



Begroting voor 2015

Een begroting is bijzonder moeilijk te maken aangezien de inkomsten elk jaar weer een 
avontuur zijn. Vanzelfsprekend hopen wij opnieuw op een bedrag tussen 50.000 en 60.000 
Euro.
Onze grootste zorg is nu om zo veel mogelijk basisschoolverlaters een vervolgscholing te 
kunnen aanbieden. In principe zullen we voor dit doel geen “pleegouders” meer vragen omdat
de kosten voor vier jaar Secondary School niet meer als bijdrage durven vragen. Wij hebben 
besloten een studiefonds op te richten en daar de betalingen uit te gaan doen.
We gaan er van uit, dat ieder jaar rond 4 tot 6 leerlingen op onze kosten zullen kunnen 
doorleren. Daarmee is dan een bedrag gemoeid van  rond 3.500 Euro per kind per 
schoolperiode.          21.000 Euro

Wij hopen het huis van Grace te vervolmaken met een plafond en meubels welke laatsten 
door onze eigen timmerwerkplaats gemaakt kunnen worden. 2.000 Euro

De bouw van de timmerwerkplaats wordt geschat op          17.000 Euro

De kamers van Fransien’s Shelter moeten nog ingericht worden 5.000 Euro

Totaal begroting           45.000 Euro

Conclusie

Opnieuw werd een jaar succesvol afgesloten en bleek, dat mensen nog steeds bereid zijn te 
doneren. Wij denken, dat voorwaarden hiervoor zijn, dat:

1) Het doel duidelijk en goed moet zijn
2) Het voor de donateur zichtbaar wordt gemaakt waarvoor gedoneerd werd.
3) Er geen of weinig overhead kosten worden gemaakt.
4) Dat elke gedoneerde Euro hier ook een Euro daar is en dat deze Euro efficiënt besteed 

wordt.

Namens het bestuur,

P.G.F. de Nes, voorzitter


