
Jaarverslag 2022 Stichting Vrienden van Kibera

Activiteiten 2022 (t.b.v.) Oloo Children Centre

De school na de gedwongen Covid sluiting
Alle zeventien eindexamenkandidaten zijn geslaagd en kregen het Kenya Certificate of Primary Education (KCPE), noodzakelijk voor toegang vervolg
onderwijs. Leerlingen zijn geslaagd als ze in totaal 250 punten halen; 500 is het maximum. Gezien de uitslagen zijn alle leerlingen toelaatbaar maar
vervolgonderwijs betekent extra kosten voor vervoer en te betalen ‘schoolfee’. Betekent elk jaar dat een aantal leerlingen niet verder kunnen leren.

OLOO EDUCATION CENTRE; KCPE RESULTS 2022
POS INDEX NO NAMES ENG KISW MATH SCI SST/RE MKS

1 20410008090 SHADRACK SETH OCHIENG 75 A- 82 A 85 A 80 A 76 A- 398

2 20410008091 LYDIA KERUBO MAEBA 76 A- 81 A 87 A 75 A- 75 A- 394

3 20410008178 BRIAN MWANZIA KITHOME 64 B- 71 B+ 72 B+ 68 B 75 A- 350

4 20410008096 ABRAHAM ONYANGO OUMA 66 B 68 B 77 A- 73 B+ 62 B- 346

5 20410008098 ELIZABETH ATIENO OCHIENG 72 B+ 67 B 69 B 70 B+ 67 B 345

6 20410008094 LOREN MANDOI LEWWET 67 B 64 B- 65 B 76 A- 70 B+ 342

7 20410008097 OTIENO DEVANCE OUMA 64 B- 75 A- 76 A- 62 B- 63 B- 340

8 20410008093 BRILLIAN ATIENO ODHIAMBO 71 B+ 73 B+ 73 B+ 65 B 58 C+ 340

9 20410008099 ROWLAND OCHIENG ODHIAMBO 71 B+ 68 B 66 B 65 B 69 B 339

10 20410008092 COLLINS OLUOCH SWAKA 68 B 70 B+ 76 A- 70 B+ 55 C+ 339

11 20410008095 STACY MITCHEEL OWINO 64 B- 70 B+ 65 B 75 A- 63 B- 337

12 20410008100 ZEDRICK OGOLLA ODUORY 59 C+ 74 B+ 72 B+ 72 B+ 55 C+ 332

13 20410008103 STACY ACHIENG ONYANGO 63 B- 73 B+ 70 B+ 56 C+ 57 C+ 319

14 20410008106 MYSHA MUTHONI ODUORY 70 B+ 71 B+ 57 C+ 60 B- 59 C+ 317

15 20410008102 ESTHER AKOTH AROS 70 B+ 68 B 57 C+ 60 B- 57 C+ 312

16 20410008101 SAMUEL OWINO ONYANGO 59 C+ 57 C+ 66 B 59 C+ 67 B 308

17 20410008105 IAN KIPROP KIBET 63 B- 58 C+ 53 C 59 C+ 60 B- 293

TOTAL 1142 1190 1186 1145 1088 5751

MEAN 67.2 70.0 69.8 67.4 64.0 338.3

SUBJECT POSITION 4 1 2 3 5  
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De Keniaanse overheid wilde geen vertraging als gevolg van de Covid – schoolsluiting. Om opgelopen achterstanden in te halen is de kerstvakantie 2021-2022

(normaal zes weken) met vier weken ingekort tot twee weken.

Nieuwe schoolboeken
De Keniaanse overheid heeft de landelijk voorgeschreven inhoud van de vijf leerdomeinen aangepast. Dat betekent nieuwe schoolboeken nodig, in ieder

geval voor de leraren. Al in januari zijn er ‘officials’ langs geweest om te kijken of die nieuwe onderdelen ook onderwezen worden.  Als Stichting hebben we

een extra donatie gedaan zodat de school meteen de nieuwe boeken voor de leraren kon aanschaffen.

Coaches ter ondersteuning
Als Stichting vinden we het belangrijk dat Judy Oloo ondersteuning uit de eigen omgeving heeft bij het nadenken over ideeën en plannen om de school

verder te ontwikkelen en klaar te maken/houden voor de toekomst. Onze contacten in Nairobi zijn op zoek gegaan en er zijn vanuit een plaatselijke

organisatie twee Keniaanse coaches benaderd als sparring partner voor Judy en haar team. Uiteindelijk bleek dat het voor Judy vooral een extra investering

in tijd was en de opbrengst voor de school te verwaarlozen. De ene coach bleek toch geen tijd te hebben, de andere had teveel eigen belangen bij het

contact. Die wogen zwaarder dan inzetten voor de school. Het contact met de coaches is afgesloten.

Project Voedselinkoop
Ook in 2022 is gezocht naar manieren om de school te helpen bij het bezuinigen op de structurele uitgaven. Een mooie en haalbare manier om de vaste

uitgaven te reduceren is de zoektocht naar een vaste voedselleverancier. Dat vraagt tijdsinvestering en in de praktijk is vastgesteld dat Judy daar niet aan

toekomt. Het meest geschikt leek het hiervoor iemand aan te stellen die de school kent, en de situatie in Kibera en omgeving. Een leraar die al langer

werkzaam is op de school voldoet aan die voorwaarden. Voordeel van deze collega is ook dat er op Judy’s niveau ondersteuning komt en de

verantwoordelijkheid voor het gehele Oloo’s Children Centre breder gedeeld wordt. Daarnaast is het belangrijk dat het iemand is die ook na het leggen van

het eerste contact de zakelijke relatie met de leverancier kan onderhouden.

Daarom besloten dat een leraar – Billy Wasonga - die tevens rechterhand van Judy is, gevraagd is deze kar te trekken en aan dit ‘project’ te werken. Vanuit de

Stichting is Lieke Aarninkhof als ‘local’ de sparring partner van Billy Wasonga. Opdracht is zoeken naar een geschikte voedsel-leverancier die continu voedsel

gaat leveren voor de school. Daarmee kan de tussenhandel gepasseerd worden en kunnen de uitgaven voor de lunch verlaagd. Naast het leggen van het

contact is het ook belangrijk dat er structureel controle is op de afspraken die met die leverancier gemaakt zijn. Dus iemand die het contact onderhoudt. Ook

dat kost tijd. Billy Wasonga is zijn werkzaamheden in het laatste kwartaal van 2022 gestart. Afronding wordt verwacht in maart 2023.
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De Stichting vrienden van Kibera

Website en digitale werkomgeving
De website is vernieuwd. We beschikken nu over een meer professionele en duurzame website, meer up to date opmaak en volledig tweetalig. De website is
gemaakt in het programma WIX, erg gebruiksvriendelijk en een goede prijs/kwaliteit verhouding. Ook in de website hanteren we het tweedelig overzicht
nieuws over de Stichting en nieuws over de School. Een doneerknop waarop je met één toets op de knop ook echt geld kunt overmaken wordt nog
toegevoegd.
Naast de website is binnen Google een digitale werkruimte aangemaakt voor het mailen, opslaan van documenten, uitwisselen van agenda’s. We hebben de

prehistorische mailbox van Yourhosting opgegeven, de Dropbox gecancelled en hebben nu alles op één plek makkelijk bereikbaar voor iedereen. Omdat we

als  stichting werken aan een goed doel, kost deze werkruimte niets.

Samenstelling bestuur
Er is veel veranderd in 2022 en de opbrengst wat betreft bestuurssamenstelling is helemaal ideaal. We zijn het jaar gestart met een zoektocht naar een
bestuurslid dat ook binnen Incentro werkt. Lieke Aarninkhof – ook medewerker van Incentro (Kenia) – was al vaker als lokale deskundige, als contactpersoon
tussen ons en de school en als contactpersoon tussen Incentro en Stichting bij bestuursvergaderingen aanwezig. Aan Lieke is voorgesteld officieel bestuurslid
te worden en dat heeft ze toegezegd. Lieke is in april toegetreden. De zoektocht naar iemand die bij Incentro Nederland werkt, is ook gelukt. Korte tijd was
dat Marco Ophof maar hij kreeg een nieuwe baan ergens anders en besloot toen ook niet langer bestuurslid van de Stichting te zijn. In november sloot
Incentro medewerker Noortje van der Meijden zich aan als bestuurslid. Daarmee hebben we een wat leeftijd betreft divers samengesteld bestuur, we
hebben warme banden met Incentro en via drie leden ook banden met nog drie andere bedrijven.
Het penningmeesterschap bleek voor Willem Bens steeds lastiger te combineren met zijn nieuwe baan; vooral ook omdat de betalingen vaak een
omvangrijke en moeilijk te plannen tijdsinvestering vragen. In december is besloten dat we de functies daarom herverdelen. Vanaf januari 2023 is de
samenstelling als volgt:

Lieke Aarninkhof: voorzitter
Gerda Geerdink: secretaris
Peter Doting: penningmeester
Willem Bens: lid
Chantal Kool: lid
Noortje van der Meijden: lid
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Ubo-registratie
Europese instellingen hebben nieuwe wettelijke eisen gesteld aan bestuursleden van stichtingen om witwassen via die stichtingen te bestrijden. Ook voor
ANBI stichtingen als de onze betekent die dat alle bestuursleden geregistreerd moeten zijn als UBO (Ultimate Beneficial Owners). In de eerste maanden van
het jaar zijn de zittende leden geregistreerd; later in het jaar ook de nieuw toegetreden bestuursleden. We hebben geen bestuursleden die voor meer dan 25
procent zeggenschap hebben over het vermogen. Wij zijn allen geregistreerd als ‘hoger leidinggevende’.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2022 twaalf keer vergaderd waaronder twee keer online met Judy Oloo. Regulier vergaderen we kort en online maar twee keer (maart

en december) hebben we ook fysiek overleg gehad. Met de online bijeenkomsten lukt het goed om de lopende zaken te regelen. Een fysieke bijeenkomst

maakt het mogelijk om wat uitgebreider in te gaan op fondsenwerving of focuspunten binnen de Stichting. Daarnaast zijn die fysieke vergaderingen ook

prettig en belangrijk opdat bestuursleden elkaar beter leren kennen.

Sponsoren
We hebben geen nieuwe reguliere donateurs kunnen werven in 2022. Dat blijkt toch heel moeizaam. In december besloten dat we het ook over een andere
boeg/boegen gaan proberen (zie beleidsplan 2023).
Incentro koos dit jaar voor een kerstmarkt waarop het schenken aan een serie goede doelen een van de activiteiten was. Noortje en Lieke waren als
medewerkers en tevens bestuursleden aanwezig. Alle medewerkers konden bonnen inleveren bij een van de goede doelen. Voor de Stichting betekent dit
weer extra inkomsten al is het minder dan in 2021.
In natura kregen we afgelopen jaar ‘tijd’ voor de Stichting. Bestuursleden mogen van hun werkgever een paar dagen per jaar ‘betaald door hun werkgever’
aan een goed doel besteden. Dat betekende voor ons een vernieuwde website, digitale werkruimte en begeleiding bij het Voedselproject.

Communicatie
In februari en in september 2022 is een digitale nieuwsbrief verspreid onder donateurs en relaties. We hebben een Engelstalige versie die is verzonden aan
de internationale contacten waaronder de Spaanse afdeling van Incentro. Nieuwsbrieven zijn altijd in te zien via de website.

Transacties naar Kenia
In overleg met Judy is afgesproken dat de betalingen eens per drie maanden plaatsvinden en altijd bij de start van het kwartaal. De transacties verliepen

moeizaam. Betalingen werden door de bank niet overgemaakt of pas na lange tijd. We hebben vastgesteld dat het transitiekantoor geen standaard

samenwerking heeft met de bank waarvan Oloo Children Centre gebruikt maakt. Judy Oloo heeft voor de school een andere bankrekening geopend en

daardoor gaat het vaker zonder problemen. In Nederland hebben we een probleem omdat de Transferbank Wise meer gegevens van de bestuursleden wil,

waarbij niet zo duidelijk is wat ze precies willen. De penningmeester heeft dat met instemming van het bestuur opgelost door zijn privé rekening als

tussenstation te gebruiken.
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Jaarrekening 2022 - Stichting Vrienden van Kibera

Op deze pagina wordt een korte uitleg gegeven van de werkzaamheden die verricht zijn in 2022 en de daarbij horende kosten, zoals verder verwerkt in de

balans, en winst- en verliesrekening op pagina 6 van dit document.

Verantwoording
Gedurende het jaar 2022 heeft de stichting zich beziggehouden met fondsenwerving bij zowel personen als bedrijven. Dit heeft geleid tot een totaal van EUR

33.618,00 aan giften. Dat is 162% meer dan in 2021. Het grootste deel hiervan is de opbrengst van de eindejaarsactie van Incentro in 2021. Als we dit buiten

beschouwing laten kunnen we vaststellen dat de baten redelijk stabiel zijn.

Tijdens het jaar 2022 is EUR 25.443,00 uitgegeven aan de doelstellingen van de stichting. In totaal meer dan in 2021 omdat het enerzijds nodig was en

anderzijds omdat we vonden dat vooral de school moest profiteren van de ruime bijdrage die we aan het einde van het jaar via Incentro kregen. De school is

niet geholpen met ‘veel geld op de bank van de Stichting’. In overleg met July Oloo is afgesproken dat we vanaf januari 2022 tot en met maart 2023 de

onkosten die de school voor de lunches maakt, volledig vergoeden zodat zij daar een jaar lang geen zorgen over hoeft te hebben. De lunches zijn de grootste

structurele lasten van de school en zijn belangrijk. Op een lege maag kun je niet leren. Naast de kosten voor de lunches is bij de start van het nieuwe

schooljaar extra geld gegeven voor nieuwe methodeboeken. Daarnaast hebben de leraren als eindejaarsuitkering een kleine donatie gekregen. Voor een

aantal van hen op dat moment zeer urgent omdat ze de huur niet meer konden betalen. Voor de lezer is het belangrijk te weten dat alle leraren het werk

voor de school vrijwillig doen. Zij krijgen geen salaris. Extra ondersteuning draagt eraan bij dat ze ook blijven werken voor de school. Met kerst hebben we

wat extra’s gegeven voor een feestelijke lunch voor kinderen en medewerkers.

Met de nieuwe website en het in de lucht houden daarvan zijn de kosten van de Stichting zelf iets hoger uitgevallen dan in 2021. Behalve de website zijn er

de kosten die we aan de bank verschuldigd zijn voor de transacties. In totaal is daaraan 406 euro uitgegeven. Dat zijn de enige kosten en vinden we als

bestuur zeer acceptabel. We geven geen geld uit aan vergaderingen en andere ontmoetingen.

5



Balans per 31 December 2022 na resultaatbestemming

31 december
2022

31 december
2021

€ €
ACTIVA
Vlottende
Activa
Liquide middelen 17.446,75 9.677,67

Totaal Activa 17.446,75 9.677,67

31 december
2022

31 december
2021

€ €
Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen 17.446,75 9.677,67

Totaal Passiva 17.446,75 9.677,67

Staat van baten en lasten over 2022

Saldo 2022 Saldo 2021 % Verschil
€ €

Baten (uit fondsenwerving) 33.618,20 12.803,07 162,58%
Periodieke giften personen 3.850,00 3.800,00 1,32%
Periodieke giften bedrijven 0,00 0,00
Eenmalige giften personen 8.375,20 6.243,28 34,15%
Eenmalige giften bedrijven 21.393,00 2.759,79 675,17%

Lasten

Besteed aan doelstellingen
(25.443,00

) (9.247,73) 175,13%
Algemene lasten (406,12) (364,97) 11,27%

Resultaat 7.769,08 3.190,37 143,52%
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