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Stichting School en Scholing Siaya
Het bestuur van de Stichting School en Scholing Siaya
Heer P.G.F. de Nes, voorzitter en secretaris. Oud huisarts
Heer J. van Schepen, penningmeester. Oud directeur Rabobank
Mevrouw F. Hut-Sikkens, lid, manager verzorgingshuis
Vergaderingen
Het voltallige bestuur is in 2013 drie keer voor vergadering bijeen geweest.
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:
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 drie viskweekvijvers. De opbrengst van de kippenfarm valt tegen
omdat voer zo duur is geworden. De boerderij met koeien is rendabel, de inmiddels twee
trekkers 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. Het drip-irrigation system is vervolmaakt. Bij
extreme droogte kan het gebeuren dat zelfs de grote regenwater containers leeg komen te
staan. Om die reden is een waterput gegraven met electro pomp die automatisch de grote
containers vult indien hun waterniveau tot te laag is gezakt. 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. Er
zijn nu drie vis kweekvijvers. Elke vijver levert iedere acht maanden rond 2000 Tilapia’s.
Tegenover inkomsten staan kosten: elke dag krijgen 230 kinderen een warme lunch, de
weeskinderen, op dit moment zijn er 36, 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 bedden van alle weeskinderen zijn
voorzien van muskietennetten. 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 nog steeds 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
Wat is in 2013 gerealiseerd:
Het plan om kleihuisjes voor hulpbehoevende bejaarden te bouwen werd zo afgeraden, dat
gekozen is voor een stenen gebouw. Kleihuisjes zijn onhygiënisch, vooral als zij niet grondig
schoon gehouden worden hetgeen men mag verwachten bij zwakke oude mensen Kosten van
dit gebouw worden geraamd op meer dan € 19.000.
Januari:
De weeshuizen werden van plafonds voorzien.

€ 4.500

Februari:
Schoolgeld voor 8 leerlingen betaald.
Waterput voor de groente kas.
Steun boeren wegens misoogst door droogte.
Schoolgeld Josephine (nagekomen leerling)

€ 6.025
€ 4.600
€ 2.400
€ 600

Maart:
Geen betalingen in maart.
April:
Elizabeth Studie Geneeskunde
Diana
Studie Geneeskunde

€ 5.475
€ 5.475

Juni:
Bouw keuken voor weeskinderen

€ 6.250

Juli:
Opnieuw doorstart boeren wgs misoogst

€ 2.000

Augustus:
Aanschaf tweede trekker met ploeg en aandrijfas
Toevoeging hulp boeren.
Vliegtickets Kisumu-Nairobi (aankoop trekker etc)

€18.000
€ 3.030
€ 204

September:
Diesel trekker plus reparatie aandrijfas
Vliegticket Schiphol-Nairobi

€ 197
€ 1.900

Oktober:
Schoolgeld Edimonton en Mirriam.

€ 1.500

December:
Start eerste bouw Fransien’s Shelter
Gereedschap.

€10.000
€
45

December:
Schoolgeld drie leerlingen
Schoolgeld 9 leerlingen.

€ 2.400
€ 8.400
=====
€ 81.501

Uitgaven 2013
Financiële situatie op 31-12-2013
Uitgaven:
Schoolgeld
Landbouwproj. en visvijvers
Weeshuizen/weeskinderen
Studie Diana
Studie Elizabeth
Fransiens Shelter
Bijzondere kosten
Uitgaven totaal 2013

€19.655,00
€25.671,98
€10.850,00
€ 5.475,00
€ 5.475,00
€10.244,60
€ 2.453,51
=======
€79.825,09

Inkomsten:
Inkomsten 2013

€ 65.925,80

Inkomsten cumulatief 2013 € 104.084,70
Uitgaven 2013 totaal
€ 79.825,09
========
Saldo 31-12-2013
€ 24.259,61

Begroting voor 2014
Inkomsten per jaar (onvoorspelbaar) liggen tussen € 22.000 en € 78.000
Afbouw Fransien’s Shelter
Schoolgeld leerlingen
Totaal:

€ 12.000
€ 20.000
======
€ 32.000

Wij voorzien dat telkens minder “pleegouders” bereid zullen zijn tot doneren van een zo
hoog bedrag aan school geld.
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

