
Jaarverslag 2019 
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, verpleegkundige 

Vergaderingen 

Het voltallige bestuur is in 2019 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@gmail.com 
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 2019 is het jaar waarin gebleken is dat de door de Teacher Service Commission 
(T.S.C.) aangestelde Principal onder de maat presteert. Zo zijn bijvoorbeeld de eindexamen 
prestaties van de betreffende leerlingen duidelijk lager dan van een Secondary School als de 
onze verwacht mag worden.  
Zoals werd aangegeven in het vorige jaarverslag is de tijd gekomen om actie tegen de T.S.C. 
te ondernemen. Zie voor de meest actuele informatie hierover onder het hoofdstuk “Plannen 
voor 2020” 

Plannen voor 2020 

De balans tussen het inkomen uit de inkomen genererende projecten en de uitgaven aan 
scholing en verzorging van (wees-)kinderen/pupillen, onze doelgroep, vraagt continu de 
aandacht van George. Zo blijken de studenten, die weliswaar studeren m.b.v. een renteloos 
voorschot, jaarlijks ongeveer 600 Euro nodig te hebben voor onderdak, boeken, kleding, 
medische zorg en zakgeld. Voor bijvoorbeeld 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. Het aantal 
kinderen dat op die manier onder onze hoede is neemt aldoor toe waardoor uitbreiding van 



inkomen genererende projecten noodzakelijk is. Daartoe waren er plannen voor een vierde vis 
kweekvijver en een kinderdagverblijf waaraan een grote behoefte is.  
Beide plannen zijn inmiddels gerealiseerd! 
Terugkomend op de plannen t.a.v. actie tegen de TSC kan het volgende alvast meegedeeld 
worden.  
In februari 2020 is contact gezocht en gevonden met de Nederlandse ambassadeur in Nairobi 
en de Keniaanse ambassade in Den Haag.  
Onze ambassadeur Frans Makken schreef een zogeheten “Note Verbale” naar de minister van 
Buitenlandse Zaken in Nairobi. Van deze brief heeft het bestuur een kopie. De tekst laat niets 
aan duidelijkheid te wensen over en komt er op neer dat afkeur wordt uitgesproken over wat 
de T.S.C. heeft gedaan en het verzoek is geschreven om George weer Principal te maken van 
de door hem ontworpen en gebouwde Siaya Central Secondary School. 
George en ik hadden samen een lang gesprek met de Secretaris van de Keniaanse 
Ambassadeur in Den Haag. Deze Secretaris toonde zich verbaasd en verontwaardigd over wat 
George is overkomen en hij beloofde een brief te schrijven ook weer naar de Minister van 
Buitenlandse Zaken in Nairobi. Nu al het mogelijke is gedaan moeten we voorlopig 
afwachten. 

In vogelvlucht de inkomsten en uitgaven in 2019 in Euro’s 

Te besteden op 1-01-2019: 
Saldo 2018         3887,62 
Inkomsten 2019                19.862,62 
Te besteden in 2019                23.750,24 

Uitgaven  

Inkomen genererende projecten                                                       
Vierde vis kweekvijver gegraven      4.100,00 
Bouw en inrichting Day Care Center              10.085,00 
Weeskinderen   
Nieuwe oven met schoorsteen     1.500,00     
Bijzondere Kosten                                                                             
Onderhoud Website      200,00 
Ticket EHAM-KIS   1.235,14 
Versnellingsbak NISSAN  3.000,00  
Nightwatch+Electriciteit  2.400,00 
                    Subtotaal: 6.835,14   6.835,14   
   
     
                                        Uitgaven totaal 2019   22.520,14 

In kas 31-12-19:                                                                                1.230,10 



Begroting voor 2020 

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: Worden uit inkomen genererende projecten betaald                                                                                  
Vakopleidingen en micro kredieten                                                          2.000 
Uitbreiding inkomen genererende projecten            5.000 
Post Onvoorzien/Reiskosten                                                                    10.000 

Totaal begroting                                        17.000 Euro 

Conclusie 

Ook in 2019 konden mensen vertrouwen hebben 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


