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Heer C. Bakker, lid. Oud huisarts
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School is onze contact man in Siaya.
Voorwoord:
Op 20 februari overleed onverwacht ons bestuurslid Coen Bakker.
Dat is voor ondergetekende een groot verlies. Niet alleen was Coen mijn beste vriend, maar
zonder hem had dit prachtige project nooit van de grond kunnen komen. Op het moment van
overlijden was ik in Siaya. Op de school werd een dienst gehouden.
Later dit jaar werd zijn plaats in het bestuur ingenomen door mevrouw Fransien Hut-Sikkens,
manager in een groot verzorgingshuis. Zij kent de school in Siaya en is er ook geweest. Haar
hart ligt voor een groot deel in Siaya en wij konden ons geen beter bestuurslid wensen.
Beschouwing:
Ontwikkelingen zijn er vele en ze volgen elkaar snel op. Dank zij de voortreffelijke leiding
door George verloopt alles vlekkeloos. Nog nooit is het voorgekomen dat iets niet klopte af
dat afspraken niet waren nagekomen. Hoewel ik vaak heb aangedrongen voor de grote
hoeveelheid werk die hij verricht een soort salaris te innen, is dat tot nu toe nog niet gebeurd.
George vindt dat hij anderen te kort doet als hij een inkomen zou hebben. Toch zal dat in de
nabije toekomst moeten, hij heeft kinderen die naar een goede school moeten kunnen gaan en
een leraar salaris is niet toereikend. Er zijn nu acht inkomen genererende projecten. Het best
renderende project zijn de viskweekvijvers. De opbrengst van de kippenfarm valt tegen omdat
voer zo duur is geworden. De boerderij met koeien is rendabel, de trekker met ploeg en trailer
leveren een flink inkomen. De opbrengst van landbouw is sterk afhankelijk van het weer, dat
nogal eens tegen zit door gebrek aan regen op het juiste moment. Het green house is een
aanwinst. Willekeurig welke groente er verbouwd wordt, het groeit zo snel en uitbundig dat
het een lust is. Mensen uit de omgeving laten hun maïs bij ons tot bloem malen waarvoor een
kleine vergoeding wordt gevraagd. Wij gaan proberen het aantal viskweekvijvers uit te
breiden om zodoende het inkomen voor de projecten op effectieve wijze te vergroten.
Tegenover inkomsten staan kosten: elke dag krijgen 220 kinderen een warme lunch, de
weeskinderen, op dit moment zijn er 33, wonen permanent in de twee weeshuizen en zijn voor
alle zorg afhankelijk. Het gaat om kleding, drie maal daags een maaltijd, medische hulp bij

ziekte en er moet toezicht georganiseerd worden. De school moet onderhouden worden, de
1545 kinderen zitten vaak met 70 tot 80 in een klaslokaal en dat vraagt om schade. Verder zijn
er veel reparaties aan machines die gekocht zijn voor de landbouw. Koeien en kippen moeten
goed verzorgd worden. U ziet hoe belangrijk inkomen genererende projecten zijn.
Alle moeite is niet voor niets….de Siaya Central Primary School staat van de 20.000
basisscholen in Kenia op ranking plaats 17 !! Eigenlijk is deze school de beste in heel Kenia,
dat is een prestatie van formaat, geleverd door George en zijn leraren team.
In september is George een week onze gast geweest. Hij is naar Nederland gekomen op ons
verzoek. Hij heeft veel mensen ontmoet en heeft veel donateurs bedankt. Veel mensen waren
onder de indruk van de eenvoud en toewijding van hem. George is een zeer bijzonder mens…
Wat is in 2012 gerealiseerd:
Januari:
De eerste viskweekvijver werd gegraven:
Een green house werd gebouwd
Een boerin met 9 kinderen werd dakloos doordat haar
huisje door regen werd vernield. Nieuwbouw voor haar kostte
Drie kamers in de weeshuizen gemeubileerd
Elektromotor voor een kleine maïs pelmachine
Schoolgeld Rachael

€ 2.500
€ 1.160
€ 370
€ 650

Februari:
Bibliotheek ingericht in beide weeshuizen
Een elektrische pomp voor het irrigatie systeem green house
Reparatie trekker

€ 2.500
€
50
€
80

Maart:
Aankoop van een kleine maïskop hakselmachine
De stal aangesloten op elektriciteit, voor een hakselmachine
Aankoop grote maïspelmachine

€ 1.200
€ 1.380
€ 2.100

April:
Diana studeert medicijnen

€ 5.100

Juli:
Reiskosten George

€ 1.829

September:
Latrines en wasruimten voor meisjes en jongens gescheiden
Afbouw (plafonds e.d.) weeshuizen
Op gang helpen 3de groep van 25 boerinnen

€ 4.500
€ 4.137
€ 3.610

November:
Grote maïskop hakselmachine

€ 3.250

December:
Tweede viskweekvijver
Kleding weeskinderen
Schoolgeld 8 leerlingen voor Secondary School

€ 3.200
€ 690
€ 6.200

€ 3.403
€ 1.365

Financieel overzicht; Situatie per 31-12-2012:
Uitgaven:
Schoolgeld
Landbouw en Viskweekvijvers
Weeshuizen en weeskinderen
Studie Diana
Bijzondere kosten
Uitgaven totaal

€ 6.850,00
€ 23.278,06
€ 13.027,00
€ 5.100,00
€ 5.528,41
=======
€ 53.783,47

Inkomsten cumulatief 2012:
Inkomsten uit 2012:

€ 91.942,37
€ 78.835,71

Saldo per 31-12-2012

€ 38.158,90

(zie PS)

(Ink. Cum. 2012 minus Uitgaven totaal)

PS:
Bijzondere kosten zijn genoemde reiskosten Kisumu-Amsterdam van George evenals die van
voorzitter de Nes en het nieuwe bestuurslid mevr. F. Hut-Sikkens, Amsterdam-Kisumu.
Voorafgaand aan het onttrekken van deze reiskosten werd door beide bestuursleden een aan de
reiskosten gelijkwaardig bedrag aan de stichting gedoneerd.
Begroting voor 2013
Omdat ieder jaar weer moeilijk is te voorspellen hoeveel inkomsten er zullen zijn, is het
opstellen van een begroting een beetje als een slag in de lucht.
Echter het bestuur kan wel aangeven wat zij vindt dat gerealiseerd moet worden:
De weeshuizen moeten hun eigen keuken hebben:
€ 6.300
Een waterput moet gegraven worden met als doel irrigatie en humaan gebruik: € 4.600
Een nieuwe groep van 9 leerlingen gaan naar de Secondary School:
€ 6.700
Door misoogst moeten 25 boerinnen opnieuw op weg geholpen worden:
€ 2.400
Het opzetten van opvang verwaarloosde oude mensen wordt geschat op
€ 5.000
Elizabeth gaat medicijnen studeren
€ 5.400
Kosten onvoorzien
€ 3.500
Uitgaven totaal:
€ 33.900
Inkomsten per jaar (onvoorspelbaar) liggen tussen € 22.000 en € 78.000
Conclusie
Opnieuw werd een jaar succesvol afgesloten en bleek, dat mensen best 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.
Namens het bestuur,

P.G.F. de Nes, voorzitter

