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Vergaderingen

Het voltallige bestuur is in 2017 1 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 projecten in Siaya.

Beschouwing:

De Siaya Central Secondary School is gestart op maandag 2 januari 2017. Er hebben zich zo 
veel leerlingen voor de school gemeld dat George genoodzaakt werd een stop in te stellen. Uit
200 sollicitanten werden 10 leraren geselecteerd. Verklaring voor deze grote belangstelling is 
de bekendheid en populariteit van George Ochieng.
De officiële opening op 8 februari 2017 werd verricht door onze ambassadeur in Kenia Frans 
Makken. Onder de vele genodigden waren hoge ambtenaren uit het district maar ook gasten 
uit Nederland. 
Van 26 t/m 31 maart 2017 was George in Nederland. Hij bezocht een basisschool, een 
technische school voor houtbewerking, maakte een tocht rond het IJsselmeer maar het 
hoogtepunt was wel woensdagavond de 29ste. De opening van de school werd feestelijk 
gevierd in Haulerwijk waar “alles” begonnen is. George hield een indrukwekkende 
voordracht. Tot slot werd de voorzitter van de stichting geridderd.

Als een donderslag uit heldere hemel kwam het bericht dat George als pricipal van de school 
zou worden vervangen door een onervaren leraar. Verantwoordelijk voor dit beleid is de 
zogeheten Teacher Service Commission die o.a. bepaalt wie waar leraar of principal mag zijn.
Zonder opgaaf van redenen werd George op 16 mei 2017 uit zijn functie gezet. Wat de 
achtergrond hiervan is, is ten ene male onduidelijk. Er wordt gedacht aan machtswellust en/of 
jaloezie. Van corruptie is tot nu toe niets gebleken. De ambassadeur vindt dit een zeer 
ongewenste situatie en is bereid daar waar mogelijk te helpen George terug te krijgen op de 
plaats waar hij hoort te zijn, namelijk principal van de Siaya Central Secondary School.
Vanaf het begin in 2004 tot deze gebeurtenis in 2017 hebben wij nooit te maken gehad met 
tegenwerking of corruptie….
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Plannen voor 2018

Feitelijk zijn onze doelen bereikt.
Veel basisschoolverlaters halen niet het niveau voor vervolgonderwijs. Een beroepsopleiding 
voor hen is tot nu toe een  “ondergeschoven kindje” geweest. Wij zullen proberen middelen 
vrij te maken waarmee deze leerlingen een opleiding kan worden gegeven zodat zij met een 
beroep in de toekomst in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
Op moment van schrijven volgen 60 leerlingen middelbaar onderwijs of hebben dat afgerond. 
Er studeren 15 leerlingen, waarvan 6 weeskinderen!, op een universiteit. Afgestudeerd zijn er 
6 waarvan 2 dames arts zijn geworden. Van laatstgenoemden specialiseert 1 
kindergeneeskunde.
Wij zullen alles doen om alle kinderen een zo hoog mogelijk doel te laten bereiken.
Ons streven is George Ochieng zijn rol als principal van de Siaya Central Secondary School 
terug te geven om er zeker van te zijn dat zoveel mogelijk leerlingen van onbemiddelde 
ouders vervolgonderwijs kunnen volgen en om er zeker van te zijn dat deze school maximaal 
zal gaan presteren.

In vogelvlucht de inkomsten en uitgaven in 2017 in Euro’s

Te besteden op 1-01-2017:
Saldo 2016   39.766,19
Inkomsten 2017   24.812,41
Te besteden in 2017   64.578,60

Uitgaven 

Vervolgonderwijs
Schoolgeld                   24.236
Collegegeld Elizabeth             10.384

Subtotaal:              34.620

Bijzondere Kosten                                                                            13.334,42
Uitzonderlijk hoog ivm opening Sec.School
Tickets voor gasten, feestelijke opening etc.

                                        Uitgaven totaal            47.954,42

In kas 31-12-17:                                                                              16.624,18



Begroting voor 2018

Het is nog moeilijker geworden om een begroting te maken. Veel mensen weten wat George 
is overkomen waardoor het vertrouwen is gedaald. Donaties zijn dan ook aanmerkelijk 
afgenomen. Gelukkig is er geen zorg meer om schoolgeld voor kinderen die naar de 
Secondary School moeten gaan. Immers er is nu vrij toegang naar onze eigen Sec. School.

Schoolgelden                                                                                            4.000
Vakopleidingen en micro kredieten                                                          5.000
Post Onvoorzien                                                                                     10.000

Totaal begroting                                    29.000 Euro

Conclusie

Het jaar 2017 bracht ons een geweldige “break through”, de droom een eigen Secondary 
School te hebben is werkelijkheid worden. Mensen kunnen vertrouwen hebben in de wijze 
waarop wij Ontwikkelingssamenwerking gestalte geven. 

Onze visie in deze is:
1) Het doel moet duidelijk, voordehand liggend 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


