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Nieuwsbrief Stichting Vrienden van Kibera (4) 

 
Augustus 2022 

 
Beste donateur, (potentiële) vriend van de ‘Stichting Vrienden van Kibera’  

De Stichting Vrienden van Kibera bestaat sinds 2019 met als doel het ondersteunen van het Oloo Children Center. 
Deze school voor primair onderwijs is veertien jaar geleden opgericht door Judy Oloo. Zij geeft leiding aan het team 
van (vrijwillige) leraren en is tevens onze gesprekspartner. Halverwege het jaar 2022 informeren we jullie weer graag 
over de belangrijke gebeurtenissen rondom en in de school, en binnen de Stichting.  
 
Oloo Children Centre 

Coaches ter ondersteuning 
In Nairobi is door onze lokale contacten gezocht naar coaches die met Judy Oloo zouden kunnen meedenken over 

ideeën en plannen om de school verder te ontwikkelen en klaar te maken/houden voor de toekomst. Er zijn twee 

Keniaanse personen gevonden die geschikt leken maar het leverde in de praktijk voor de school niet op wat 

verwacht werd. De coaches bleken door tijdgebrek en toch ook eigen belangen te weinig betekenisvol. De 

investering door Judy was groter dan de opbrengst. Het contact is beëindigd. We zoeken nu samen naar een andere 

wijze van ondersteuning.   

Goede scores eindexamens  
Zoals gebruikelijk zijn in februari de eindexamens afgenomen. Het afleggen van dat examen is nodig voor het 

verkrijgen van het Kenya Certificate of Primary Education (KCPE), een instapbewijs voor toelating tot het voortgezet 

onderwijs. Kinderen van groep 8 doen examen in vijf vakken: Kiswahili; Engels; rekenen/wiskunde; biologie, natuur-

/scheikunde (science) en godsdienst/maatschappijleer. Per vak kunnen maximaal honderd punten worden gehaald, 

vergelijkbaar met een tien in Nederland. Ondanks de lange sluiting van de school als gevolg van Covid-19 waren de 

resultaten heel goed. De scores variëren van 267 tot 396, met een gemiddelde van 243,3 (is 7,5): reden voor feest!   

 

 
 
Op basis van de behaalde score kunnen kinderen beroepsgericht of algemeen vormend voortgezet onderwijs volgen. 
Als de schoolsoort bekend is, volgt voor Judy het tijdrovende onderhandelen voor de beste locatie. Uitgangspunt is 
zoveel mogelijk kinderen naar het vervolgonderwijs. Reiskosten zijn grote drempels dus is het zaak plekken te 
bevechten op scholen die bereisbaar zijn voor de kinderen.  
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De Stichting 
 
Bestuursvergaderingen 
Vanaf maart 2022 hebben we als bestuur één keer met Judy Oloo en twee keer zonder haar vergaderd. Terugkerend 

agendapunt is de wijze waarop we als Stichting in kunnen zetten op het verduurzamen van de school. Onderdeel 

daarvan is het verminderen van de vaste onkosten. Een eerdere actie was het aanleggen van een eigen water punt. 

Een vervolgactie is onderzoeken of er bezuinigd kan worden op de kosten voor de dagelijkse lunch. Structureel 

voedsel afnemen van een vaste leverancier (lokale boer) zou dat goedkoper kunnen maken.   

Opbrengsten sponsors  
Een bijzondere kerstactie van Incentro (de hoofdsponsor van Oloo Children Centre) maakte dat we in 2022 de 

termijnbijdrage konden verhogen zodat in ieder geval dit jaar de dagelijkse lunch voor de kinderen volledig door de 

Stichting wordt betaald. Daarnaast hebben we in het eerste kwartaal de (vrijwillige) leraren een gift gedaan (ieder 

tien euro) en meebetaald aan nieuwe schoolboeken. Dat laatste was nodig omdat de Keniaanse regering het 

centraal voorgeschreven curriculum heeft aangepast. Nieuwe vakken zijn toegevoegd en bestaande werden 

uitgebreid. Als Stichting hebben we gezorgd dat in ieder geval de leraren over de nieuwe methodes beschikken.   

Nieuw bestuurslid (leden) 
Incentro is een belangrijke donateur voor de Stichting dus we hechten aan een warm contact. Dat hadden we omdat 

Willem Bens (de penningmeester van de Stichting) bij Incentro werkte. Sinds hij een nieuwe baan heeft, is er geen 

directe link met Incentro, Nederland. We hebben wel Lieke Aarninkhof als nieuw bestuurslid kunnen verwelkomen. 

Zij werkt in de Keniaanse afdeling van Incentro. Ze was al langer betrokken als ‘linking pin’  met Judy Oloo. 

Bestuurslid worden was een logische stap. We zoeken nu nog naar een medewerker van Incentro Nederland.   

Tot slot 

Zijn er naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of 
suggesties, laat het ons dan weten zodat we ze mee 
kunnen nemen in de samenwerking met het Oloo 
Children Centre.  
We sturen iedereen die geschonken heeft aan de 
Stichting een nieuwsbrief. Als u deze in de toekomst 
niet meer wilt ontvangen, kunt u dit melden bij Gerda 
Geerdink: secretaris@vriendenvankibera.nl. 
Doorsturen naar andere geïnteresseerden en 
aanmelden nieuwe belangstellenden mag zeker ook. 
De nieuwsbrieven verschijnen onregelmatig.  
Bedankt voor uw steun en/of belangstelling! 

 
Middagdutje in de kleuterklas 

 
Bestuur Stg Vrienden van Kibera: Peter Doting, Willem Bens, Gerda Geerdink, Lieke Aarninkhof en Chantal Kool. 

 
 

Stichting Vrienden van Kibera, Van Oldenbarneveltstraat 34, 6512 AX Nijmegen. 

Mail: secretaris@vriendenvankibera.nl Rabobank IBAN: NL53RABO 0341 5064 19 / KvK74000977. 
www.vriendenvankibera.nl 
RSIN/Fiscaal nummer: 859738917. Vrienden van Kibera is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee zijn alle 
giften onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor periodieke giften (minimaal 5 jaar) gelden gunstiger voorwaarden.  
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