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Doelen ten behoeve van het Oloo Children Centre  

Korte termijn  

We zijn nu in staat om de periodieke vaste bijdrage voor de operationele kosten van de school 
aanzienlijk te verhogen. De hoogte van het bedrag zullen we bepalen in overleg met de school en 
onze contacten in Nairobi. Daarbij maken we gezamenlijk een afweging tussen de structurele kosten 
(maandelijkse uitgaven die door de school gedaan worden), de urgente noden, de behoefte aan 
enige zekerheid op langere termijn en daarnaast de optie incidentele projecten uit te voeren. 

Lange termijn  

De inspanningen om de school van dag tot dag te doen functioneren overheersen, logischerwijs, in 
de praktijk. Daarnaast leeft het besef dat het noodzakelijk is om lijnen naar de toekomst uit te 
zetten. We prijzen ons gelukkig dat we, dankzij onze contacten in Nairobi, erin zijn geslaagd de 
directeur van te school, Judy Oloo, te helpen aan een tweetal coaches.  
In samenwerking met hen hopen we te komen tot een verder ingevulde strategie. Allereerst 
natuurlijk voor de school zelf, en als afgeleide daarvan een preciezere afstemming van onze inzet op 
de doelen van de school. Op basis daarvan kunnen dan projecten geïnitieerd  worden waar we 
gericht ondersteuning aan kunnen bieden. We bouwen intussen verder aan de relatie tussen de 
leiding van Oloo Children Centre en ons bestaand en nieuw te ontwikkelen netwerk van relevante 
partners en organisaties zowel op locatie als in Nederland. En op basis van wat we tegenkomen 
zullen we dat netwerk verder uitbreiden, ten dienste van de ontwikkeling daar.  

 

Doelen ten behoeve van Bestuur Stichting Vrienden van Kibera  

We gaan door met het informeren van (potentiële) donateurs over ons werk, door middel van een 
vernieuwde website, de nieuwsbrief en de folder.  

Ook wordt gezocht naar een nieuw bestuurslid uit de kringen van Incentro, als belangrijke donor van 
onze stichting. 

Financiën  

Voor het jaar 2022 en daarna heeft de stichting zich als doel gesteld meer periodieke giften en 
daarmee herhaaldelijke giften binnen te halen. Door commitment te krijgen van zowel individuen als 
bedrijven op een periodieke gift voor een langere periode, kan de stichting meer zekerheid bieden 
aan de school,  het team dat daarin werkzaam is, en de schoolgaande kinderen in Kibera.  

 


