
Beleidsplan 

In juni 2018 geschreven voor de Stichting School en Scholing Siaya 
Met een	 	 	          Geldigheidsduur van vijf jaar


Bestuur van de stichting:


Voorzitter en secretaris:               Pieter de Nes

Penningmeester:                         Jan van Schepen

Lid:	 	 	 	          Fransien Hut


Contactman in Siaya:	          George Ochieng


Voorgeschiedenis in het kort tot moment van schrijven

De basisschool, de Siaya Central Primary School, is, met haar 2055 leerlingen, nog 
steeds nummer 17 op de ranglijst van 20.000 basisscholen in Kenia.

Dank zij onze opvang van weeskinderen, 19 jongens en 24 meisjes, heeft Siaya geen 
“street kids”. Deze kinderen krijgen hun scholing, voeding, kleding en medische 
verzorging. Hun prestaties zijn boven gemiddeld.

De 6 bejaarden in ons opvanghuis floreren.

De Siaya Farmer Corporation telt 75 boeren.

Een soort studie beurzen hebben het mogelijk gemaakt dat 40 kinderen een hogere 
opleiding kunnen volgen, 15 zijn op een Secondary School, 15 zijn op een universiteit en 
4 zijn afgestudeerd waarvan 2 artsen.

Zeven inkomen genererende projecten dekken de kosten van onderhoud gebouwen, het 
voedsel project (150 kinderen krijgen dagelijks een warme maaltijd), kleding en medische 
verzorging.


De Organisatie

In feite komt de organisatie neer op de intensieve samenwerking tussen voorzitter Pieter 
de Nes en George Ochieng, die alle projecten in Siaya op onnavolgbare wijze bestuurt.

Na een enorme donatie voor het bouwen van onze Siaya Central Secondary School is het 
fundraisen in Nederland, zoals te verwachte, op een laag pitje komen te staan.


Samenwerking

Er is geen georganiseerde samenwerking met organisaties in Siaya. Echter de relatie 
tussen George en gezaghebbers in Siaya en omgeving is bijzonder goed. Niemand ligt 
plannen in de weg. Er is geen behoefte tot samenwerking met anderen.


Doelstelling

Onze doelstelling is scholing voor jong en oud en, in het verlengde daarvan, het bestrijden 
van honger en armoede in het arme gebied rond Siaya, Kenia.


Visie

Wij denken dat vermeerdering van kennis bijdraagt tot een meer stabiele samenleving.

Wij denken dat honger en armoede alle goede ontwikkelingen blokkeren.


Methode van aanpak

Door het bouwen van scholen bereiken wij ons doel.

Door stimuleren van landbouw en vee teelt bestrijden wij honger en armoede.




Doelgroep

Kansarme mensen vormen de doelgroep. Gedacht wordt aan kinderen van arme ouders, 
weeskinderen, kinderen en volwassenen die een vak willen leren of willen door studeren. 
Maar ook boeren/boerinnen die gestimuleerd willen worden tot moderne landbouw en/of 
vee teelt. Wij hebben ook aandacht voor vereenzaamde en onverzorgde oude mensen.


Financiën

Zie hiervoor onze financiële verslagen. Alle noodzakelijke uitgaven, inclusief die voor onze 
nieuwe Siaya Central Secondary School zijn gedaan.


Beleidsplan en Begroting 
Met de bouw van onze secondair school zijn onze fysieke doelen bereikt. De zorg om 
kinderen na de basisschool te laten doorleren op een secondary school is er niet meer. 
Immers deze kinderen kunnen kosteloos op onze eigen secondary school terecht.

Meer aandacht moet worden gegeven aan kinderen die na de basisschool niet naar de 
secondary school kunnen gaan i.v.m. onvoldoende intelligentie. Zij moeten gestimuleerd 
worden een vak te leren waarna zij in staat worden gesteld in eigen onderhoud te 
voorzien. Alle inkomsten die de stichting mogelijk gaat genereren moeten voor dit doel 
worden aangewend.

Na de grote donatie, gedaan ter oprichting van onze genoemde secondary school is 
echter de bereidheid tot verdere donaties sterk afgenomen. Wij moeten proberen mensen 
opnieuw tot doneren te bewegen.


Pieter de Nes, voorzitter.   Jan van Schepen, financieel advies.  Fransien Hut, lid



