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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:

Het jaar 2018 is vooral het jaar van consolidatie en bezinning. Wij moeten lijdzaam afwachten
tot wij kansen zien om George weer principal van de Sec. School te laten worden. Er is een 
ingewikkeld en naargeestig machtsspel, gevoerd door de Teacher Service Commissies 
(T.S.C.), gaande waarbij het al lang niet meer gaat om de kwaliteit van onderwijs. Pas als 
duidelijk aantoonbaar is dat de huidige principal slecht presteert kan actie ondernomen 
worden.

Plannen voor 2019

Er zijn geen nieuwe plannen. We moeten wel duidelijk aandacht besteden aan het evenwicht 
tussen het inkomen uit de inkomen genererende projecten en de uitgaven. Zo blijken de 
studenten, die weliswaar studeren m.b.v. een renteloos voorschot, jaarlijks ongeveer 600 Euro
nodig te hebben voor boeken, kleding en zakgeld. Voor onze 16 studenten is dat dus 9.600 
Euro per jaar. Een studie duurt gemiddeld 4 jaar waarmee de totaal kosten op 38.400 Euro 
komen. Gedacht wordt aan uitbreiding van inkomen genererende projecten.

In vogelvlucht de inkomsten en uitgaven in 2018 in Euro’s

Te besteden op 1-01-2018:
Saldo 2017   16.624,18
Inkomsten 2018   27.036,97
Te besteden in 2018   43.661,14



Uitgaven 

Vervolgonderwijs
Schoolgeld                     0.000
Collegegeld Elizabeth             12.600

Landbouw                                                                                         12.800
Aankoop 10 acres land

Weeskinderen        477,14

Bijzondere Kosten                                                                            13.896,38
Dit hoge bedrag geeft een vertekend beeld:
Tot 3X toe kwamen betalingen naar Siaya niet aan en werden
later teruggestort. Deze teruggestorte bedragen zijn terug te 
vinden in de rubriek “inkomsten”

                                        Uitgaven totaal            39.773,52

In kas 31-12-18:                                                                               3.887,62

Begroting voor 2019

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.

Kosten studerenden                                                                                 10.000
Vakopleidingen en micro kredieten                                                          2.000
Uitbreiding inkomen genererende projecten         5.000
Post Onvoorzien                                                                                      10.000

Totaal begroting                                    27.000 Euro

Conclusie

Ook in 2018 mensen konden mensen 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


