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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, verpleegkundige woonzorgcentrum
Vergaderingen
Het voltallige bestuur is in 2015 3X keer in vergadering bijeen geweest, 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 van de Siaya Central Primary School, is
onze contact man in Siaya en hij is tevens de manager van alle het projecten in Siaya.
Beschouwing:
De lopende kosten en de baten uit de inkomen genererende projecten zijn in 2015 opnieuw in
balans. Het beheer van deze kosten en baten is in handen van George Ochieng. De Stichting
wil van de boekhouding hiervan alleen globaal op de hoogte zijn.
De kosten:
-Onderhoud van de school, voeding voor ongeveer 230 kinderen, inclusief 43 weeskinderen
en 6 “ouden van dagen”. Voor laatst genoemden zijn bovendien kleding en medische
verzorging nodig.
-Onderhoud en reparaties van machines, de pick-up, traktoren, ploegen, trailers, gebouwen
etc.
-Voor de landbouw, het verbouwen van maïs en bonen, 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 trailers (ons loonbedrijf), verkoop van melk 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. In totaal zijn het 30 leerlingen die
Middelbaar Onderwijs volgen of hebben gevolgd. Van hen studeren 12 leerlingen universitair
waaronder twee dames die geneeskunde studeren.
In november werd de Stichting verrast door een grote donatie die het mogelijk gaat maken
een Secondary School in Siaya te bouwen. De bouw is in december van start gegaan. Zodra
deze school klaar is en functioneert zijn de zorgen om schoolgeld verleden tijd. Immers is het

zo, dat gekwalificeerde leerlingen van onze Primary School die onbemiddeld zijn pro deo
kunnen doorstromen naar onze Secondary School.
Grote investeringen in 2015
-Het bleek noodzakelijk een waterput met elktrisch aangedreven pomp te realiseren. De pomp
draineert in een grote container.
-De plaatselijke Overheid verzocht om een kleine woning te bouwen vlak bij de weeshuizen.
Di huis is gebouwd en er wordt gezocht naar een betrouwbare dame die vooral 's nachts op de
weeskinderen zal passen.
-De aanschaf van een tweede trailer werd noodzakelijk omdat van Overheids wege boeren
werd aangeboden tegen zeer laag tarief hun land te laten ploegen met als gevolg dat onze
trekkers werkloos werden. Met nu twee trailers is er volop werk in de transport sector.
-Een nieuwe werkplaats is verrezen en een zeer bekwame en werklustige
timmerman/meubelmaker werkt er van vroeg tot laat.
-De vloeren van onze Primary School waren dusdanig beschadigd dat het noodzakelijk bleek
alle vloeren te herstellen.
Plannen voor 2016
Het jaar 2016 zal geheel in het teken staan van de verdere bouw van De Siaya Central
Secondary School welke in december 2015 al van start is gegaan. De schoolbus is besteld.
De gebruikelijke donaties zullen worden ingezet voor het meubileren van de Shelter, het
financieren van vakopleidingen en ,eventueel daaraan verbonden, microcredieten voor
bijvoorbeeld gereedschappen en voor de nog lopende schoolgeld verplichtingen.
In vogelvlucht de inkomsten en uitgaven in 2015 in Euro’s
Uitgaven
Vervolgonderwijs
Schoolgeld
Collegegeld Diana en Elizabeth
Subtotaal:
Landbouwproject
Heifer on calf
Tipping trailer

16.400
12.480
28.880
1.300
7.500

Subtptaal:
Compound
Herbouw Timmerwerkplaats / Naaiattellier
Waterpomp + Container
Bouw huis “Caretaker”

8.800
17.000
9.005
9.450

Subtotaal

57.855

Subtotaal

250.000
250.000

Bouw Secondary School
Startfasen bouw Sec. School

Bijzondere Kosten
Nightwatch + Elektriciteit
Vliegtickets
Zakgeld Diana

1.640
3.356
226
Subtotaal:

Uitgaven totaal

6.182
351.717

Inkomsten 2015:

1.166.450

In kas 31-12-,15:
Uitgaven 2015:

1.188.679
351.717

Saldo 31-12-,15:

836.962

Begroting voor 2016
Een begroting is bijzonder moeilijk te maken aangezien de inkomsten elk jaar weer een
avontuur zijn. Dat bleek maar weer in het afgelopen jaar toen onverwacht een enorme donatie
de bouw van een Secondary School mogelijk maakte. Vanzelfsprekend hopen wij ook op het
bedrag tussen 50.000 en 60.000 Euro zoals de afgelopen jaren steeds is binnen gekomen.
Bouw Siaya Central Secondary School
(250.000 werd in 2015 reeds betaald)
Schoolbus
Meubilereng Shelter
Schoolgelden
Universitaire studie Elizabeth
Vakopleidingen en microcredieten
Post Onvoorzien
Totaal begroting

650.000
65.000
8.000
12.000
6.000
3.000
50.000
794.000 Euro

Conclusie
Het jaar 2015 bracht ons een geweldige “break through”, de droom een eigen Secondary
School te hebben gaat werkelijkheid worden. Mensen hebben vertrouwen in de wijze waarop
wij Ontwikkelingssamenwerking gestalte geven. Onze visie in deze is:
1) Het doel moet duidelijk, voordehandliggend en goed zijn.
2) De donateur krijgt het resultaat van de donatie te zien of te horen.
3) Geen of weinig overhead kosten worden gemaakt.
4) Elke Euro hier is ook een Euro daar en wordt efficiënt besteed.
Namens het bestuur,
P.G.F. de Nes, voorzitter

