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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 

Vergaderingen 

Het bestuur is in 2020 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 2020 stond volledig in het teken van corona met alle kwalijke gevolgen van dien. De 
pandemie begon rond februari. Maatregelen van de regering bestonden uit een langdurige 
lock down, iedereen moest mondkapjes dragen en scholen werden gesloten. De gevolgen voor 
onze projecten waren desastreus. 
Wat ons project, scholing voor (wees-)kinderen en jonge mensen, zo uniek maakt, is, dat alle 
noodzakelijke kosten voor dit onderwijs, kunnen worden betaald uit onze vele inkomen 
genererende projecten. Onze organisatie is daarmee onafhankelijk geworden voor steun van 
buiten af. Er is heel hard gewerkt om dit te bereiken en geeft ons een gevoel van trots en 
a.h.w. van “onaantastbaar” zijn. 
Echter, corona sloeg genadeloos toe: 

1) Door sluiting van scholen en universiteiten werden alle leerlingen en studenten naar 
huis gestuurd. In ons geval betekende dit dat alle 88 studerende weeskinderen in onze 
compound in lock down moesten. George moest voor hen zorgen, te eten geven, 
medische hulp geven en kleden.  

2) De economie stortte volledig in elkaar waardoor onze inkomen genererende projecten 
niets meer opbrachten. Immers niemand had geld om voor onze diensten etc. te 
betalen. 

3) De prijzen voor voedsel vertienvoudigden! 
4) De Overheid gaf verleende geen enkele steun.  



Alles wat wij hebben bereikt de afgelopen 16 jaar dreigde in het water te vallen. Onze taak 
was om met behulp van donaties iedereen gezond te houden en over de corona-tijd te tillen.  
Dat lijkt nu te gaan lukken dank zij de ruimhartige financiële hulp van velen. 

Plannen voor 2021 

Wij hopen op herstel van de economie en zullen dan weer in staat zijn zelfstandig te opereren.  
Plannen zullen er op gericht zijn zo goed mogelijk door deze crisis te komen.  

In vogelvlucht de inkomsten en uitgaven in 2020 in Euro’s 

Te besteden in 2020: 
Saldo 2019         1230,10 
Inkomsten 2020                34.086,08 
Te besteden in 2020                35.316,18 

Uitgaven  

Levensonderhoud leerlingen en studenten in lock down  19.500,00 
Bijzondere kosten 
 Ticket EHAM-KIS   1123,73 
 Elektriciteit en nightwatch  2300,00 
 Onderhoud website     200,00 
   Subtotaal 3.623,73   3.623,73  
Herstart 36 leerlingen        2850,00   
   Uitgaven totaal 2020   25.973,73 

In kas 31-12-20:                                                                     9.342,45 

Begroting voor 2020 

Onder de huidige omstandigheden is het niet mogelijk een goede begroting te makken.  

Post Reiskosten                                                                                3.000 
Elektriciteit en Night Watch                2.300 
Post onvoorzien                                                                               2.000        
           

Totaal begroting                                7.300 Euro 



Conclusie 

Ook in 2020 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


