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1. Inleiding
De Stichting Buru Ny ak were Nederland (SBNN) zet zich in v oor het gebied rondom het Keniaanse dorp
Ny akwere. Het gebied ligt in het westen v an Kenia, gelegen nabij het Victoriameer. De lev ensstandaard is er
bijzonder laag. Het doel v an de stichting is werk zaam te zijn in het algemeen maatschappelijk belang.
Getracht wordt dit doel te bereik en door bijdragen te lev eren in de ontwikk eling v an v olk sgezondheid en het
welzijn v an mensen, ondersteunen v an sociale en charitatiev e projecten én onderwijs. Op 18 mei 2004 werd
de Stichting Buru Ny akwere Nederland (SBNN) te Hulst opgericht. In 2008 werk te SBNN aan de hand v an 2
programma’s: Educatie en HIV & Aids. Daarnaast werd er uitgebreid onderzoek gedaan naar de
mogelijk heden op het gebied v an drink water.
De projecten werden ter plaatse onder toezicht v an het stichtingsbestuur en in nauwe samenwerk ing met de
lok ale gemeenschap uitgev oerd.
In 2008 werd het SBNN bestuur uitgebreid. Bij aanv ang v an het jaar bestond het bestuur uit de navolgende
personen:
- Dirk Van Bunder, toegetreden tot bestuur bij oprichting dd. 18 mei 2004: functie = secretaris.
- Karin Cammaart, toegetreden tot bestuur bij oprichting dd. 18 mei 2004: functie = penningmeester.
- Micaëla Van Bunder, toegetreden tot bestuur bij oprichting dd. 18 mei 2004: functie = v oorzitter.
- Barbara Van Guy se – Jongelie, toegetreden tot bestuur dd. 12 mei 2005: functie = bestuurslid.
- Petra Boone – Boone, toegetreden tot bestuur dd. 18 juli 2005: functie = bestuurslid.
Op 4 maart 2008 trad Albert Stallaart toe tot het bestuur. Tijdens de bestuursv ergadering v an 10 april 2008
werd Barbara Van Guy se herbenoemd voor een periode v an 3 jaar. Op diezelfde dag trad Cindy De Roos toe
tot het SBNN-bestuur. Petra Boone beëindigde haar bestuursfunctie op 17 juli 2008.
In totaal v onden er in 2008 8 bestuursv ergaderingen plaats.
Het werk v an de stichting was in 2008 niet mogelijk geweest dank zij de inzet v an v ele v rijwilligers.
Bij haar werk werd SBNN in 2008 geadv iseerd door zijn zusterorganisatie Buru Ny ak were Welfare Group
(BNWG) uit Nairobi. Aan de v aststelling v an projecten door SBNN ging een periode v an onderzoek en
financiële toetsing vooraf. In deze periode werd met regelmaat ov erleg gepleegd met de Buru Ny akwere
Welfare Group in Nairobi.
In het jaar 2008 reisde er namens SBNN 4 maal een delegatie naar Kenia, te weten in de perioden v an:
(v anaf 20 december 2007) tot 13 januari 2008, 25 april tot en met 13 mei 2008, 12 juli tot en met 16
augustus 2008, en v anaf 12 december 2008 (tot en met 6 januari 2009).
Tijdens deze perioden werd enerzijds tijd doorgebracht in het werkgebied v an de stichting en anderzijds
werden in Nairobi en Kisumu zak en voor SBNN geregeld. Verder werden bijvoorbeeld ook bezoek en gebracht
aan het k antoor v an DASCO in Ahero, Districtsziek enhuis in Pap Onditi, Lak e Victoria South Water Serv ices
Board in Kisumu, C entre for Disease Controle (CDC) in Kisumu, Liv erpool VCT in Kisumu, SANA in Kisumu en
de Education Officer of the area in Coleweny .
Tijdens het eerste bezoek aan Kenia, werd de delegatie geconfronteerd met de onrusten welk e naar
aanleiding v an de presidentsv erk iezingen uitbrak en.
Tijdens het laatste bezoek werd de SBNN-delegatie 3 dagen v ergezeld door de heer Leo Reinarz en de heer
Gerard de Groot en hun partners. Samen met de heer Roland de la Ruelle schonk en deze heren in 2007 een
bedrag v an 10.000 euro aan SBNN. Met dit bedrag konden 3 k leutergebouwen worden gerealiseerd in 2008.
Op 14 & 15 december 2008 werden deze 3 gebouwen officieel geopend door de heren Reinarz en de Groot.
Wat daarbij niet onv ermeld mag blijv en, is het feit dat de reis- en v erblijfk osten v an deze delegaties steeds
persoonlijk door de betreffende personen werden voldaan. Er werd daaromtrent niets in rek ening gebracht
bij SBNN dan wel op rek ening v an SBNN gedaan.
Gedurende het jaar 2008 was de SBNN-site continue in de lucht: www.sbnn.nl
De site wordt bij wijze v an sponsoring onderhouden door de firma Hamelink web uit Terneuzen.
In de loop v an 2008 is de site continue up-to-date gehouden en zijn allerlei nieuwsfeiten en informatie ov er
acties en activ iteiten toegevoegd.
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2. Werking in Nederland 2008
De werk ing v an SBNN in Nederland is grotendeels gebaseerd op enerzijds voorlichting ov er de projecten en
leefomstandigheden in Kenia en anderzijds de fondsenwerv ing v oor de SBNN projecten aldaar.
2.1. Balans Nederland 2007
De balans op de lopende rek ening v an SBNN bij de Rabobank was bij afronding v an het jaar 2007:
€ 1.892,77. Op de spaarrek ening stond het bedrag v an € 10.307,68. Op deze spaarrek ening werd op 1
januari 2008 een bedrag ad. € 380,27 ontv angen aan rente.
Om haar doelstelling te bereik en, zamelde SBNN in 2008 financiële middelen in. Hierv oor werden door de
stichting zelf div erse acties georganiseerd en werd samengewerk t met andere organisaties. Daarnaast
werden ook donaties ontv angen alsmede subsidies.
2.2. Subsidies
Op 21 ok tober 2007 v erstuurde SBNN het
Educatieprogramma 2008 en het Hiv & aids programma 2008
richting Impulsis. Op 16 nov ember 2007 werd v ernomen dat
Impulsis beide programma’s zou ondersteunen met 50% v an
het benodigde totaalbedrag. De officiële beschikk ing v iel op
13 december 2007 bij SBNN in de bus. Conform de v ernieuwde regels, stortte SBNN op 7 december 2007
haar 50%, zijnde € 17.278,--, op rek ening 515 v an Eduk ans. Na v erdubbeling stortte Eduk ans het
totaalbedrag ad. € 34.556,-- v ervolgens door naar de rek ening v an SBNN in Kenia. Op 11 januari 2008 werd
het bedrag ad. 3.236.653, 60 k shs bijgeschrev en op de I&M-bank rek ening v an SBNN in Kenia (k oers: 1 euro
= 93,66 k shs).
Op 26 januari 2008 v erzond SBNN haar v erantwoording ov er de projecten 2007 aan Impulsis. De
goedk euring v an Impulsis ov er deze v erantwoording werd op 6 maart 2008 door SBNN ontv angen.
Geconcludeerd werd dat alle beoogde resultaten waren behaald. Impulsis sprak haar grote waardering uit.
Op 7 september 2008 v erstuurde SBNN haar programma’s 2009 aan Impulisis met het v erzoek deze
opnieuw te ondersteunen. Op 21 ok tober 2008 ontv ing SBNN de officiële beschikk ing v an Impulsis. Hierin
gaf Impulsis aan de programma’s 2009 te ondersteunen met 50% v an het benodigde budget, zijnde
€ 33.245,--. SBNN storte op 27 ok tober 2008 het bedrag v an € 25.266,-- op rek ening 515 v an Eduk ans.
Dit bedrag omv at de 50% v an SBNN v oor het educatieprogramma 2009 - exclusief water, sanitair en
hygiëne onderdeel - en het hiv programma 2009. Na v erdubbeling stortte Eduk ans het totaalbedrag ad.
€ 50.532,-- v erv olgens door naar de rek ening v an SBNN in Kenia. Op 19 nov ember 2008 werd het bedrag
ad. 4.926.870 k shs bijgeschrev en op de I&M-bank rek ening v an SBNN in Kenia (k oers: 1 euro = 97,5 k shs).
SBNN heeft gedurende het jaar op div erse wijzen en momenten de steun v an Impulsis belicht. Zo werden
tijdens alle quizav onden v an SBNN in 2008 steeds alle deelnemers v oorzien v an een fly er v an Impulsis.
Daarnaast werd Impulsis uitv oerig in beeld gebracht tijdens de Afrik aanse Av ond. Daarnaast werd bij alle
andere activ iteiten v an SBNN de door Impulsis v erstrek te poster opgehangen en werden een stapeltje
Impulsis-folders neergelegd. Tijdens de milleniumhappening v an de gemeente Terneuzen op 2 juli 2008
richtte SBNN een infostand in waarbij ook de info ov er Impulsis niet ontbrak . Hetzelfde gold voor de
infostand v an SBNN tijdens de Zeeland Afrik a dag welk e COS Zeeland op 10 ok tober 2008 organiseerde in
Middelburg. Ook bij de persberichten haalde SBNN de steun v an Impulsis aan.
Van de prov incie Zeeland werd een subsidie ad. € 1.000,-- ontv angen in het k ader
v an ontwikk elingssamenwerk ing. Deze was v an toepassing op de
wensk aartenactie v an SBNN (zie onder 2.4.).
Met betrekk ing tot de Afrik aanse Avond 2008 werd een subsidie v an de
gemeente Hulst v an € 515,14 (zie onder 2.4.) ontv angen. Deze subsidie werd
toegek end daar de Afrik aanse Avond v an SBNN erk end werd als bijzonder
cultureel ev enement.
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In 2008 ontv ing SBNN v an NCDO het bedrag v an € 305,24. Dit was de laatste schijf v an het project “Blik op
Kenia”, dat in 2007 werd uitgevoerd (zie onder 2.4.).
2.3. Donaties
Basisschool Sint Jozef te Nieuw Namen steunde ook in 2008 het werk v an SBNN structureel. Zij zamelden
maandelijk s een bedrag in v oor SBNN. In totaal werd v an Sint Jozef in 2008 het bedrag v an € 187,63
ontv angen. Op 15 februari 2008 was tijdens de feestelijk e opening v an het k indercentrum v oor k inderen v an
0 tot 12 jaar een deel v an de foto-expositie Blik op Kenia te zien. Vanaf 15 mei tot en met 30 juni 2008 was
v ervolgens de v olledige expositie te zien op de school.
De gemeente Hulst gaf in december 2007 haar medewerk ers de gelegenheid te k iezen om in plaats v an een
k erstcadeau het bedrag (ad. 35 euro pp) te schenk en aan een goed doel. Naast enk ele landelijk e doelen
werd SBNN als enige locale organisatie naar v oren geschov en. Eind januari 2008 ontv ing SBNN in dit k ader
het bedrag v an € 490,--.
Medewerk ers v an de Univ ersiteit v an Gent zamelde in het k ader v an k erst 2007 het bedrag ad. € 250,-- in
ten bate v an de projecten v an SBNN. Dit bedrag werd op 5 februari 2008 bijgeschrev en op de rek ening v an
SBNN.
In de maand februari 2008 werd de SBNN-folder volledig herzien en in herdruk gebracht. Dit was mogelijk
dank zij de bereidwilligheid v an Grafisch ontwerpbureau De Wilde Zeeuw te Hulst en de financiële steun v an
SPP Zeeland te Terneuzen en Drukk erij Bareman te Terneuzen. SBNN k reeg de beschikk ing ov er 2.000
exemplaren v an de v ernieuwde folder.
Voor de 12e k eer organiseerde de Rotary Hulst op zaterdag 7 juni 2008 de Rey naertfietstocht. De fondsen
die v ia deze activ iteit worden v erworv en, doneert de Rotary steev ast aan maatschappelijk e doelen. Dit jaar
besloot de Rotary een deel v an de opbrengst te doneren aan SBNN, en wel als bijdrage aan het Water,
Sanitair & Hygiëne project 2009. Op 28 augustus 2008 mocht de voorzitter v an SBNN een cheque ad.
€ 5.000,-- in ontv angst nemen v an Rotary Hulst.
Van de Stichting Pelgrimshoev e te Zoetermeer mocht SBNN in de maand juni een bedrag v an € 1.750,-ontv angen als bijdrage in de bouw v an de k leuterk lassen.
De Paters Maristen uit Hulst schonk en op 31 maart 2008 het formidabele bedrag v an € 2.200,-- aan SBNN.
Via de personeelsv ereniging v an de ING bank – Terneuzen, mocht SBNN in december 2008 het bedrag v an
€ 225,-- ontv angen.
Bov enstaand trof u een bloemlezing v an de opv allendste donaties in 2008. Natuurlijk waren er ook v ele
indiv iduele, separate donaties. Middels incasso’s werd in 2008 het bedrag v an € 1.885,-- aan donaties
ontv angen. Daarnaast werd geoormerk t geld (€ 650,--) ontv angen, bedoeld voor de sponsoring v an
middelbaar onderwijs v an 3 studenten.
In het jaar 2008 ontv ing SBNN derhalv e in totaal het bedrag ad. € 28.161,56 aan donaties.
2.4. Eigen activiteiten en acties
Bij afsluiting v an het boek jaar 2007 stond er met betrek k ing tot de 4e editie v an de Afrik aanse Avond v an
SBNN, welk e plaatsv ond op 14 september 2007, nog een grote rek ening open. Deze nota werd eind januari
2008 ontv angen en bedroeg € 3.836,--. Daarmee k on ook de definitiev e winst v an de Afrik aanse Av ond 2007
worden v astgesteld en wel op € 5.642,54.
Op 16 februari 2008 organiseerde SBNN v oor de 2e k eer een boek enmark t v anuit haar v aste locatie bij het
ROC Westerschelde aan de Tabak straat 22 te Hulst. De opbrengst v an deze mark t was € 1.716,10.
Op 8 maart 2008 organiseerde SBNN een quizavond te Sint Jansteen. Er namen 33 teams v an elk 4
personen deel. De av ond lev erde SBNN een bedrag ad. € 1.019,85 op.
In het nieuwe k antoor v an de Rabobank Hulst, zorgde SBNN eind juni 2008 v oor het v ullen v an de
boek enk ast in de entreeruimte. Als blijk v an waardering doneerde de Rabobank het bedrag v an € 500,-5

aan SBNN.
In de periode v an juli t/m december 2008 v erk ocht SBNN wensk aarten. Deze waren gemaak t aan de hand
v an tek eningen v an leerlingen v an de basisscholen in Ny akwere. De kosten v erbonden aan de
wensk aartenactie bedroegen € 1.289,--. In totaal werden in 2008 560 sets à 5 k aarten v erk ocht. Dit lev erde
€ 2.800,-- op. Op 8 mei 2008 v ernam SBNN dat de Prov incie Zeeland haar mbt de wensk aartenactie een
subsidie ad. € 1.000,-- toek ende. Tijdens de v erkoop v an de wensk aarten werd ook nog een bedrag ad. €
87,50 aan donaties ontv angen. Daarmee kwamen de inkomsten neer op in totaal € 3.887,50. De opbrengst
v an de wensk aartenactie bedroeg eind december 2008 € 2.598,50. Bij het sluiten v an het jaar had SBNN
nog 686 sets wensk aarten in voorraad. Op 21 ok tober 2008 werd de v erantwoording toegestuurd aan de
Prov incie.
Dank zij een subsidie v an NCDO (zie onder 2.2) kon SBNN in 2007 onder andere een prachtige foto-expositie
laten mak en. Deze expositie wordt gevormd door 25 fotopanelen v an 50x70 cm. De expositie toont enerzijds
het dagelijk se lev en in het gebied aan het Victoriameer te Kenia en anderzijds belicht ze de projecten welk e
SBNN in het gebied nastreeft. De expositie k reeg de naam “Blik op Kenia”. Na exposities in 2007 in cultureel
centrum Den Dullaert te Hulst, tijdens de Afrik aanse Av ond 2007 en in de v erzorgingscentrum De Blaauwe
Hoev e te Hulst, ging de expositie in 2008 v erder op toer.
Vanaf 18 januari t/m 6 februari 2008 was de expositie te zien in het cultureel-toeristisch huis, ’s-Landshuis
aan de Steenstraat te Hulst. Daarna was hij op 15 februari 2008 tijdens een feestelijk e middag te zien in
Basisschool Sint Jozef te Nieuw Namen. Vanaf 18 t/m 29 februari 2008 was de expositie ingericht op
Basisschool Inghelosenberghe te Sint Jansteen en v erv olgens v an 3 tot en met 13 maart 2008 in Basisschool
Moerschans te Hulst. Op 14 maart 2008 v erhuisde de expositie naar Dienstencentrum De Liev e te Hulst.
Daar was deze tot 28 maart 2008 te zien. Op 28 maart 2008 ging de expositie naar een heel bijzondere
locatie: De H. Willibrordus Basiliek te Hulst. Daar stond deze tot en met 5 mei 2008. Vanaf 16 mei 2008 was
de expositie v oor een periode v an 7 wek en te zien in Basisschool Sint Jozef te Nieuw Namen. Verv olgens
was de expositie 1 dag te zien in Basisschool De Meerpaal te Terneuzen. Dat was op 2 juli 2008. Daarna
ging het richting West-Zeeuws-Vlaanderen. Daar was de expositie v an 3 juli t/m 8 augustus 2008 te zien in
het gemeentehuis te Oostburg. Eind augustus ging de expositie de landsgrens ov er en werd ingericht in de
openbare bibliotheek te Sint-Gillis-Waas (België). Daar was deze tot medio september 2009 te zien. Op 19
september 2008 sierden alle foto’s de wanden v an de zaal waar de Afrik aanse Avond plaatsv ond.
Na goedk euring v an de projectv erantwoording ontv ing SBNN op 7 april 2008 v an NCDO de laatste
subsidieschijf met betrek k ing tot het project Blik op Kenia, zijnde € 305,24.
Tijdens de Nederlandse Vestingstedendagen in Hulst organiseerde SBNN een boek enmark t in de Hulster
binnenstad. Deze lev erde het bedrag ad. € 670,-- op.
Op vrijdag 19 september 2008 organiseerde SBNN voor de 5e maal een benefietfeest in de v orm v an een
Afrik aanse Avond. Deze v ond opnieuw plaats in Gasterij De Tijd te Absdale. Er gingen ruim 300
entreek aarten de deur uit. Daarv an werden er 192 in de v oorv erk oop v erkocht ad. € 10,-- per stuk en 9 aan
de k assa ad. € 12,50. De ov erige waren sponsor/donateursk aarten. Centraal stond deze av ond Afrik aanse
muziek , dans en zang. Daarnaast k regen de aanwezigen ook de nodige impressies v an het lev en in Afrik a
(foto-expositie & digitale beelden & materialen). Ook de hapjes waren “Afrik aans”. Voor de Afrik aanse avond
ontv ing SBNN een subsidie v an de gemeente Hulst (zie onder 2.2.). De Afrik aanse Avond 2008 heeft SBNN
een totaalbedrag ad. € 4.000,74 opgelev erd.
Op 27 september 2008 organiseerde SBNN – tijdens de Hulster Boek en4daagse – wederom een
boek enmark t v anuit haar v aste locatie bij het ROC Westerschelde aan de Tabak straat 22 te Hulst. De
opbrengst v an deze mark t was € 983,50.
Op 22 ok tober 2008 organiseerde SBNN opnieuw voor de personeelsv ereniging v an de gemeente Hulst een
quizavond. Deze avond, waaraan 59 personen deelnamen, lev erde voor SBNN € 615,50 op.
De eigen acties & activ iteiten v an SBNN lev erden in 2008 in totaal € 13.264,19 op.
2.5. Gekoppelde activiteiten en acties
Op 31 januari 2008 v erzorgde SBNN bij Basisschool Moerschans te Hulst gastlessen. De leerlingen v an deze
school zamelden in 2006/2007 geld in v oor de educatieprojecten v an SBNN.
6

Basisschool Inghelosenberghe te Sint Jansteen organiseerde op 19 december 2007 een k erstmark t op haar
schoolplein. Tijdens deze mark t v erkochten de leerlingen allerlei zak en die zij zelf hadden gemaak t. SBNN
was met een informatiestand ook v ertegenwoordigd op het schoolplein. Vanuit deze stand v erk ocht zij v oor
een bedrag ad. € 31,-- aan Afrik aanse spulletjes. De k erstmark t was een groot succes. Een deel v an de
totaalopbrengst schonk de school aan SBNN. Op 20 februari 2008 mocht SBNN een cheque v an € 1.088,-- in
ontv angst nemen. Op die dag v erzorgde SBNN ook gastlessen op die school, en wel aan de leerlingen v an
k las 5 t/m 8. In het najaar mocht SBNN v an deze school lesmateriaal ontv angen. Dit materiaal is eind
december v erdeeld ov er de scholen in Kenia.
SBNN v erzorgde op 14 maart 2008 een presentatie bij de Katholiek e Bond v oor Ouderen, afdeling Hulst. Aan
hand v an digitale beelden werd een lezing v erzorgd ov er het werk v an SBNN in Kenia en het lev en daar.
SBNN k reeg daarv oor een bedrag v an € 25,--. Tijdens de Paasv iering dd. 19 maart 2008 zamelde de KBO,
afdeling Hulst een bedrag ad. € 162,33 in ten bate v an SBNN.
Op 8 april 2008 was SBNN aanwezig op Kloosterzande om daar tijdens een bijeenkomst v an de Katholiek e
Vrouwenorganisatie, afdeling Kloosterzande een lezing te gev en ov er Kenia in het algemeen en het werk v an
SBNN aldaar in het bijzonder. Bij deze gelegenheid mocht SBNN een bedrag ad. € 162,17 in ontv angst
nemen.
Op 30 april 2008 v ond in de H. Willibrordus Basiliek te Hulst de Dienst v oor de Vruchten der Aarde plaats.
Tijdens deze dienst v an de ZLTO werd een extra collecte gehouden, welk e ten goede k wam aan SBNN. De
opbrengst bedroeg € 251,36. De ZLTO v erhoogde dit bedrag tot € 350,--.
In samenwerk ing met het Stuik ercomité, werd op 11 mei 2008 een boek enmark t georganiseerd te Heik ant.
Deze boek enmark t resulteerde in een opbrengst v an € 1.128,-- v oor SBNN.
Op 30 mei 2008 organiseerden de uitbaters v an Café De Ster uit Hulst in samenwerk ing met SBNN de 2e
Hulster indoor quiz. Hieraan namen circa 70 personen deel. De opbrengst v an de av ond kwam ten goede
aan het werk v an SBNN. In totaal betrof het een bedrag v an € 764,20.
Op 24 juni 2008 v erzorgde SBNN gastlessen op Basisschool De Meerpaal te Terneuzen. Alle groepen namen
daaraan deel. Bij groep 4 t/m 8 werd de gastles afgesloten met een k orte djembée demonstratie. Bij zonder
waren de gastlessen aan de leerlingen v an k las 8. Zij hadden die dag een marathonlesdag. Daarmee
zamelde zij het bedrag ad. € 579,24 in v oor SBNN.
Op 2 juli 2008 was SBNN met een stand v ertegenwoordigd op het gemeentehuis te Terneuzen. Op die
av ond vond daar een activ iteit plaats in het k ader v an “Terneuzen Millenium gemeente”.
Vervolgens was SBNN ook aanwezig met een informatiek raampje tijdens de Den Dullaertfeesten in Hulst op
6 & 7 september 2008.
Op 9 ok tober 2008 mocht SBNN v an Basisschool Nobelhorst te Hulst een grote v oorraad lesmateriaal
ontv angen. Dit lesmateriaal werd in december meegenomen naar Kenia en v erdeeld onder de basisscholen
in het werkgebied v an SBNN.
Op 10 ok tober 2008 organiseerde COS Zeeland een Zeeland-Afrik a activ iteit. Verschillende organisaties
k regen daar de gelegenheid om zich in een infomark t te presenteren. Ook SBNN maak te daarv an gebruik .
Op 25 nov ember 2008 v erzorgde SBNN gastlessen op Basisschool De Oostv ogel te Lamswaarde en op
Basisschool Sint Jozef te Hengstdijk . Alle leerlingen v an de beide scholen namen deel aan de lessen. De
gastles werd ook ditmaal afgesloten met een k orte djembée demonstratie.
De gekoppelde acties & activ iteiten lev erden in 2008 in totaal € 3.161,93 op.
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2.6. Werkingskosten Nederland
De bankkosten voor de rek ening v an de stichting bij de Rabobank te Hulst bedroegen in 2008
€ 113,69 . Voor 2008 moesten geen v aste k osten aan de Rabobank worden betaald.
De secretariaatsk osten beperk ten zich in 2008 tot papier en env eloppen, briefpapier, een afschrift
inschrijv ing Kamer v an Koophandel, T-shirts v oor de v rijwilligers in Nederland, inschrijfgeld nationale
Keniadag en enige portokosten. Dit betrof in totaal € 385,77.
In 2008 werd een bedrag ad. € 27,-- betaald aan de Kamer v an Koophandel als jaarlijk se bijdrage.
De totale werk ingsk osten in Nederland bedroegen in 2008 derhalv e: € 499,46.

2.7. Financieel overzicht werking Nederland
2008 Stichting B uru Nyakwere Nederland – Nederlandse rekening
BALA NS 2007
Balans betaalrek ening
Balans spaar
TOTAAL

€ 1.892,77
€ 10.307,68
€ 12.200,45

INKOMSTEN
Rente spaarrek ening 2007
Donaties
Totaal gek oppelde acties
Totaal eigen acties
Subsidie NCDO
TOTAAL

€
380,27
€ 28.161,56
€ 3.161,93
€ 13.264,19
€
305,24
€ 45.273,19

UITGAVEN
Bankkosten
Rek ening Afrik aanse Avond 2007
Ov erige k osten
Storting Eduk ans
Betalingen excursie
T-shirts counsellors
TOTAAL

€ 113,69
€ 3.836,-€
385,77
€ 25.266,-€ 8.635,94
€
124,95

Saldo
+ balans 2007
TOTAAL

€ 6.910,84
€ 12.200,45
€ 19.111,29
(€ 3.823,34 lopend + € 15.287,95 spaar)

€ 38.362,35
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3. Werking in Kenia 2008
Het in Nederland gegeneerde geld wordt in Kenia ingezet v oor ontwikk elingshulp.
Op 1 januari 2008 bedroeg de balans op de Keniaanse rek ening 376,277 k shs.
Op 11 januari 2008 werd een bedrag ad. 3.236.653,60 k shs ontv angen op de SBNN-rek ening v an de I&Mbank in Kenia. Dit betrof het bedrag v an € 34.556,-- (50% SBNN + 50% Impulsis) dat v anuit Nederland
werd getransfereerd. De v erkregen k oers bedroeg 93,66.
Op 19 nov ember 2008 werd voor het Educatieprogramma 2009 een bedrag ad. 4.926.870 k shs ontv angen
op de SBNN-rek ening v an de I&M-bank in Kenia. Dit betrof het bedrag v an € 50.532,-- (50% SBNN + 50%
Impulsis) dat v anuit Nederland werd getransfereerd. De v erk regen k oers bedroeg 97,5.
3.1. Uitvoering Educatieprogramma 2008
Het Educatieprogramma 2008 werd in de maand ok tober 2007 door het bestuur v an SBNN v astgesteld.
Het programma omv atte support aan alle 9 de basisscholen in het werk gebied.
Alle stappen die op het gebied v an educatie gezet werden in 2008, v onden plaats in nauw ov erleg en nauwe
samenwerk ing met de schoolcomité’s en de onderwijzers v an de 9 scholen. De v erantwoordelijk heid ov er en
de prak tische uitv oering v an de projecten op de scholen werd in handen gelegd v an het schoolcomité v an de
betreffende school. SBNN zag toe op de juiste uitv oering v an de projecten. Alle projecten werden uitgev oerd
door lok ale aannemers, werk lieden, ijzersmeden, timmerlieden, etc. Daarmee gev en de projecten ook een
extra boost aan de lok ale economie.
In 2008 werd ook de samenwerk ing met de lok ale v ertegenwoordiger v an het Keniaanse Ministry of
Education v erstev igd. De heer Washington Ondoro v ervult deze functie v an Area Education Officer.
3.1.1. Nyakwere Primary School
Hoofdmoot v an het Educatieprogramma 2008 was het stimuleren v an het k leuteronderwijs door de realisatie
v an k leutergebouwen op v erschillende schoolterreinen. Eén v an die scholen was de Ny akwere Primary
School. Bij deze school werd in 2008 een k leutergebouw gerealiseerd. Op 1 augustus 2008 werd het gebouw
opgelev erd. De school gaf sinds 2007 geen k leuteronderwijs meer gegev en, v anwege het ontbrek en v an een
ruimte en een leerk racht. De leerlingen waren ondertussen ov ergeplaatst naar de Baptist groep. Direct na de
afronding v an het gebouw, werd een deel v an de k inderen v an de Baptist groep en een leerk racht
ov ergeplaatst naar de Ny ak were school. Hieromtrent waren op v oorhand goede afsprak en gemaak t. Bij
aanv ang v an het 3e trimester werd het gebouw in gebruik genomen. Met de bouw v an het k leutergebouw
was 355,211 k shs gemoeid. Daarnaast werd 26,950 k shs gespendeerd aan meubels v oor dit nieuwe
k leutergebouw, dat de naam “Roland’s nursery ” k reeg. Op 15 december 2008 v errichtten de heren Leo
Reinarz en Gerard de Groot - namens de heer Roland de la Ruelle – de officiële opening v an dit gebouw.
Om de openbare bibliotheek op het schoolterrein dagelijk s v an 2 k ranten te voorzien werd in 2008 een
bedrag v an 21,000 k shs gespendeerd. Op 2 augustus 2008 v ond een opendag plaats in de bibliotheek . Deze
dag was gericht op de leerlingen v an k las 7 en 8 v an alle basisscholen in de Kodingozone. In totaal brachten
die dag 224 leerlingen een bezoek aan de bibliotheek .
Het totaal bedrag dat n het k ader v an het Educatieprogramma 2008 ten behoev en v an de Ny ak were Primary
School werd uitgegev en, kwam neer op 403,161 k shs.
3.1.2. Sango Buru Primary School
Ook bij de Sango Buru School werd in 2008 een k leutergebouw gerealiseerd. Het gebouw was op 15
augustus 2008 gereed. De 110 k leuters v an Sango Buru k onden bij aanv ang v an het 3e trimester hun
gebouw in gebruik nemen. Door een apart gebouwtje te v oorzien voor de k leuters, k wam het 9e k laslok aal
v rij om de steeds groter wordende groep 1 (zo’n 90 k inderen) te k unnen opsplitsen. Dank zij de inzet v an
v rijwillige leerk rachten waarov er de school k an beschikk en, is dit mogelijk .
Het totaal bedrag dat in het k ader v an het Educatieprogramma 2008 ten behoev e v an de Sango Buru
Primary School werd uitgegev en, k wam neer op 369,750 k shs.
SBNN ervoer de samenwerk ing met de Sango Buru Primary School echter als zeer lastig. De bereidwilligheid
v an het schoolcomité cq. de gemeenschap liet te wensen ov er. De ov ereengekomen werk wijze werd door de
school niet gev olgd. Daarenbov en was de beheersing v an de materialen twijfelachtig.
3.1.3. Obange Primary School
De Obange Primary School mocht in 2008 v oor een bedrag ad. 8,850 k shs aan lesmateriaal v oor de k leuters
ontv angen. In 3 k lassen waar in het geheel geen v loer aanwezig was, werd in april/mei 2008 een v loer
aangebracht. De k osten v oor deze 3 v loeren bedroegen 128,600 k shs. Eind juli 2008 werd in ramen v an 4
k lassen glas aangebracht. De k osten hierv an bedroegen 15,380 k shs.
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Het totaal bedrag dat in het k ader v an het Educatieprogramma 2008 ten behoev e v an de Obange Primary
School werd uitgegev en, kwam neer op 152,830 k shs.
3.1.4. Nyawalo Primary School
Het Educatieprogramma 2008 omv atte ook v oor de Ny awalo Primary School de bouw v an een
k leuteronderkomen. De school beschik te ov er een ruimte v oor de k leuters, doch deze was in erg slechte
staat en bov endien ook v eel te k lein v oor de groep k leuters. De Ny awalo school werd door SBNN als pilotproject gebombardeerd wat betreft de realisatie v an voorzieningen voor k leuteronderwijs. Op 20 mei werd
het gebouw - dat werd v ernoemd naar de heer Leo Reinarz - in gebruik genomen. Het was Leo Reinarz zelf
die op 15 december 2008 het gebouw officieel opende.
Het totaalbedrag dat in het k ader v an het Educatieprogramma 2008 ten behoev e v an de Ny awalo Primary
School werd uitgegev en, kwam neer op 401,075 k shs.
3.1.5. Nyamanyinga Primary School
Daar de Ny amany ’ing’a school eigenlijk v olledig ruwbouw was, streefde SBNN er in 2008 na om zov eel als
mogelijk pleisterwerk en uit te v oeren. Met het pleisteren wordt een v eel aangenamere en stofv rije
lesomgev ing gecreëerd v oor de k inderen. De school beschik t ov er 8 k lassen. Daarv an zijn er 2 gebouwd
dank zij gelden v an het CDF. Voor deze 2 k lassen tracht de school ook voor de afwerk ing een beroep te doen
op dat fonds. Het Educatieprogramma 2008 omv atte het pleisteren v an de ov erige 6 k lassen: binnenmuren,
v loeren en buitenmuren. Deze k lus was op 13 augustus 2008 gek laard. Het resultaat mag er wezen: 6
prachtig gepleisterde, stofv rije k lassen ! Een ware transformatie v oor deze school.
Het totaalbedrag dat in het k ader v an het Educatieprogramma 2008 ten behoev e v an de Ny amany ’ing’s
Primary School werd uitgegev en, k wam neer op 337,400 k shs.
3.1.6. Bala Primary School
In 2007 v oerde SBNN bij de Bala school een v olledige renov atie uit. De k lassen zien er nu dan ook stukk en
beter uit en zijn een v eel prettigere omgev ing v oor de k inderen. Wat echter nog ontbrak was
schoolmeubilair. In de meeste k lassen stond nagenoeg geen meubilair. De k inderen zaten dan ook v eelal op
de grond tijdens de les. Het Educatieprogramma 2008 omv atte het beschik baar stellen v an meubilair aan
deze school. In totaal werden 50 schoolbank en en 9 tafels & stoelen v oor de leerk rachten v erstrek t. Deze
kostten 85,200 k shs. Daarnaast werd de school v oorzien v an 2 palen voor korfbal. De k osten v oor deze
palen met ring bedroegen 1,800 k shs.
Het totaalbedrag dat in het k ader v an het Educatieprogramma 2008 ten behoev e v an de Bala Primary School
werd uitgegev en, kwam neer op 87,000 k shs.
3.1.7. Nyong’onga Primary School
De Nyong’onga school bestaat uit 2 tegenov er elk aar staande gebouwen. Het link ergebouw was qua
pleisterwerk grotendeels in redelijk e conditie. Het rechtergebouw was echter grotendeels ruwbouw. Het
Educatieprogramma 2008 omv atte onder andere het pleisteren v an de buitenmuren v an het rechtergebouw.
Dit gebouw omv at 5 k laslok alen. Daarnaast werden in dit gebouw 2 v loeren opgek napt. De k osten voor dit
pleisterwerk bedroegen 139,000 k shs. Verder werden er 7 stalen deuren geplaatst. Deze dienden ter
v erv anging v an de erg slechte deuren. De deuren k osten 71,700 k shs all-in.
In 2007 v oerde SBNN reeds het eerste renov atiewerk bij de Ny ong’onga school uit. Met de afronding v an de
pleisterwerk en en het plaatsen v an de deuren in de periode v an januari - mei 2008 k an worden gesteld dat
het rechtergebouw v olledig gerenov eerd is. Er is nu nog slechts 1 v loer in het link ergebouw die aandacht
v raagt.
Het Educatieprogramma 2008 omv atte ook de bouw v an een k leutergebouw bij deze school. Ook hier
konden de k leuters bij aanv ang v an het 3e trimester hun nieuwe gebouw - dat v ernoemd werd naar de heer
Gerard de Groot - in gebruik nemen, want het gebouw werd op 13 augustus 2008 opgelev erd. Met de bouw
v an het k leutergebouw was 381,575 k shs gemoeid. Op 14 december 2008 v errichtte Gerard de Groot
persoonlijk de officiële opening v an het gebouw.
Nu de k leuters hun eigen onderkomen hebben, wordt de 9e k las gebruik t als v olwaardige branche v an de
bibliotheek Ny akwere.
Het totaalbedrag dat in het k ader v an het educatieprogramma 2008 ten behoev e v an de Ny ong’onga
Primary School werd uitgegev en, k wam neer op 592,275 k shs.
3.1.8. Sang’oro Primary School
Het Educatieprogramma 2008 v oorzag voor de Sang’oro school in een v olledige renov atie. De oude houten
deuren v an de school waren allemaal in behoorlijk slechte staat. Enk ele k lassen hadden in het geheel geen
deur meer en bij andere k lassen k on je door de deur naar binnen lopen. Er werden nieuwe ijzeren deuren
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aangeschaft en een hek werk ter afsluiting v an de k antoorruimte. Deze deuren & hekwerk kostten in totaal
81,660 k shs. Nadat de deuren waren geplaatst werden de herstel- en pleisterwerk en uitgev oerd. De
scheuren in de muren v an het gebouw werden hersteld, v loeren werden gerepareerd en in 1 v an de k lassen
werd een extra raam aangebracht. Daarnaast werd rondom de hele school een ring ter v erstev iging v an de
fundering aangebracht. Deze k lus k ostte in totaal 233,990 k shs. Besloten werd om in 1 v an de k lassen een
extra raam aan te brengen. Deze hoekk las had slechts 2 ramen en was erg donk er. De realisatie v an een
extra raam k ostte 7,660 k shs. Door de renov atie is de school weer in prima conditie en k an er weer een
lange periode tegenaan.
Conform het programma 2008 ontv ing de Sang’oro school ook nog meubilair, te weten: 59 nieuwe
schoolbank en en 40 losse tafels met opbergv ak en 40 stoelen. De k ostprijs was 120,000 k shs.
Het totaalbedrag dat in het k ader v an het Educatieprogramma 2008 ten behoev e v an de Sang’oro Primary
School werd uitgegev en, kwam neer op 443,310 k shs.
3.1.9. Nyadina Primary School
In 2007 bouwde SBNN bij de Ny adina school 3 nieuwe k lassen. Deze werden uitgevoerd in ruwbouw. In de
periode v an januari – mei 2008 werden de binnenmuren, v loeren en buitenmuren v an deze k lassen
gepleisterd. Daarmee heeft de Ny adina school een heel ander gezicht gekregen. Het gebouw omv at nu 9
permanente, gepleisterde k laslok alen. Met de situatie v an een k leine 2 jaar geleden, waar nog 3 k lassen een
lemen bouwv al waren, is dat een hele v erbetering!
Het totaalbedrag dat in het k ader v an het Educatieprogramma 2008 ten behoev e v an de Ny adina Primary
School werd uitgegev en, kwam neer 159,900 k shs.
3.1.10. Overige scholen Kodingo zone
SBNN concludeerde dat wanneer zij er in zouden slaan om de in 2008 geplande projecten allemaal uit te
voeren, alle 9 de scholen een minimum niv eau zouden hebben. Daarbij zou geen sprak e meer zijn v an
lemen k laslok alen (met uitzondering v an enk ele k leuterk lassen) en zouden nagenoeg alle k lassen v an deze
scholen gepleisterd en gev loerd zijn. Om die reden bereidde SBNN zich voor om in 2009 haar werk gebied uit
te breiden tot de volledige Kodingo zone. Dat houdt in dat er 6 extra basisscholen worden omarmd. Dit
impliceert niet dat de 9 scholen uit het oog worden v erloren. Stuk voor stuk kunnen zij op bepaalde punten
hulp nog erg goed gebruik en.
Om een beeld te k rijgen v an de 6 andere scholen die in de Kodingo Zone gelok aliseerd zijn, werden deze
stuk v oor stuk bezocht. In de maand mei werd een bezoek gebracht aan de Onego Primary School, de
Ny andero Primary School en de Thurdiburuo Primary School. De andere 3 scholen, zijnde Aoma Primary
School, Atho Abwao Primary School en Mbora Primary School, werden in juli bezocht. Tijdens de bezoek en
werd de nodige informatie v erzameld en werd met de schoolleiding gesprok en ov er de school en alles wat er
mee te mak en heeft. Ook werd geïnv entariseerd wat de prioriteiten v an de school zijn. Deze gegev ens
werden gebruik t voor de realisatie v an het Educatieprogramma 2009.
3.1.11. Gezamenlijke projecten
Uit de groeiende samenwerk ing tussen de basisscholen in het gebied, zijn meerdere comité v oortgev loeid.
Eén daarv an is het sportcomité. Dit comité organiseerde begin september 2008 v oor de 2e maal een
sporttoernooi. Het toernooi omv atte 4 sporten, te weten: v oetbal, k orfbal, handbal en volley bal. SBNN is v an
mening dat het aanmoedigen v an k inderen om te sporten gestimuleerd dient te worden. Derhalv e v erstrek te
zij aan 12 scholen een set sporttenues v an in totaal 14 uniformen (T-shirt + broek) voor de meisjes. Naast
de 9 reeds eerder door SBNN gesteunde scholen, ontv ingen ook de Onego, Ny andero en Thurdiburuo
Primary School een set uniformen. Verder werden ook enk ele trofee’s beschik baar gesteld. In totaal
spendeerde SBNN hieraan het bedrag v an 62,800 k shs.
Op 10 mei 2008 organiseerde SBNN in samenwerk ing met de Nederlandse Stichting Support Homa Hills een
work shop voor de k leuteronderwijzers in het SBNN-gebied. Deze v ond op locatie plaats in Homa Hills.
Doelstelling v an de work shop was handv aten te bieden aan deze leerk rachten voor het gev en v an k walitatief
k leuteronderwijs in een gebied waar v ele faciliteiten ontbrek en. In totaal namen 17 k leuteronderwijzers uit
het SBNN-werk gebied deel aan de dag. Deze werd als erg positief en leerrijk erv aren. SBNN stond in v oor de
transport k osten en de k osten v oor thee en de lunch. In totaal kwam dit neer op 19,600 k shs.
3.1.12. Overige
Op 28 mei 2008 richtte SBNN een v erzoek aan Biblionef. Gev raagd werd een donatie in de v orm v an lees- en
prentboek en te ov erwegen voor de 2e branche v an de bibliotheek , zijnde die bij de Ny ong’onga Primary
School. Reeds op 30 mei 2008 reageerde Biblionef positief. Op 3 december 2008 mocht men bij de
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Nyong’onga Primary School 2 dozen vol prachtige boek en ontv angen. Een prachtige aanwinst, die zeer zek er
zal bijdragen aan het leesplezier v an de k inderen in het noord-westen v an het SBNN-werk gebied.

3.1.13. Sponsoring schoolgeld
In Kenia is het basisonderwijs sinds 2003 gratis. Voor het middelbare onderwijs is er echter schoolgeld
v erschuldigd, hetgeen er in resulteert dat v oor het ov ergrote deel v an de k inderen in Ny akwere en omgev ing
de schoolcarrière na k las 8 v an het basisonderwijs ophoudt.
Het Educatieprogramma v an SBNN richt zich enk el op het basisonderwijs. Doch naast dit
Educatieprogramma, hebben sinds 2005 enk ele k inderen een sponsorbeurs v oor het middelbaar onderwijs.
De methode welk e wordt toegepast, is indiv iduele sponsoring. Dat wil zeggen dat een sponsor wordt
gekoppeld aan een k ind, waarbij de sponsor zich garant stelt v oor financiering v an het schoolgeld v an dit
k ind gedurende alle jaren v an het middelbaar onderwijs (regulier 4 jaar). Het schoolgeld is per school
v erschillend. De Keniaanse regering had aangek ondigd dat het schoolgeld v oor het middelbaar onderwijs
goedkoper zou worden. De ov erheid droeg dan wel extra bij, maar de scholen voerden bijna allemaal extra
kosten op. Dat resulteerde er in dat de schoolgelden gelijk blev en of in sommige situaties zelf steeg.
In totaal werden er v anuit Zeeuws-Vlaanderen in 2008 3 k inderen op indiv iduele basis gesponsord v oor het
middelbaar onderwijs, te weten: Oliv ia Any ango Ouwo (3e jaars), Phoebe Ak oth Odiyo (3e jaars) en Hillary
Moro Ny aok e (4e jaars).
SBNN fungeert als intermediair. Wat betreft het schooljaar 2008 werd in totaal 80.052 k shs aan schoolgeld
en ov erige k osten betaald v ia SBNN.
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3.1.14. Overzicht kosten uitvoering Educatieprogramma 2008

NYA KWERE PRIMA RY SCHOOL
Kranten bibliotheek
Bouw k leuterk las
Meubels k leuters

21,000 k shs
355,211 k shs
26,950 k shs
403,161 k shs

SA NGO BURU PRIMA RY SCHOOL
Bouw k leuterk las

369,750 k shs
369,750 k shs

OBA NGE PRIMA RY SCHOOL
Ophogen & pleisteren v loeren in 3 k lassen
Plaatsen v an glas in ramen v an 4 k lassen
Lesmateriaal k leuters

128,600 k shs
15,380 k shs
8,850 k shs
152,830 k shs

NYA WA LO PRIMA RY SCHOOL
Bouw k leuterk las

401,075 k shs
401,075 k shs

NYA MA NYINGA PRIMA RY SCHOOL
Pleisteren binnen- en buitenmuren & v loeren in 6 k lassen

337,400 k shs
337,400 k shs

BALA PRIMA RY SCHOOL
Meubilair
Palen korfbal

85,200 k shs
1,800 k shs
87,000 k shs

NYONG’ONGA PRIMA RY SCHOOL
Egalisatie v loeren in 3 k lassen & pleisteren binnenmuren 5 k lassen
Verv angen 7 deuren
Bouw k leuterk las

139,000 k shs
71,700 k shs
381,575 k shs
592,275 k shs

SA NG’ORA PRIMA RY SCHOOL
Meubilair
Renov atie schoolgebouw
Verv angen 11 deuren & plaatsen hekwerk
Plaatsen ex tra raam

120,000 k shs
233,990 k shs
81,660 k shs
7,660 k shs
443,310 k shs

NYDINA PRIMA RY SCHOOL
Pleisteren binnen- en buitenmuren + v loeren in 3 k lassen

159,900 k shs
159,900 k shs

GEZA MENLIJKE PROJECTEN
Sportuniformen & troffees sporttoernooi
Kleuterwork shop

62,800 k shs
19,600 k shs
82,400 k shs

TOTAAL EDUCATIEPROGRA MMA 2008

3.029,101 kshs

Overige
Sponsoring schoolgeld

80,052 k shs
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3.2. Uitvoering HIV / A IDS programma 2008
Het HIV/Aidsprogramma 2008 werd in de maand ok tober 2007 door het bestuur v an SBNN v astgesteld.
Het project omv atte:
- Voorlichting, begeleiding en testen (VCT)
- Ondersteuning gemeenschapsprojecten
3.2.1. Voorlichting, begeleiding en testen (VCT)
Sinds 23 ok tober 2006 is het VCT Ny ak were operationeel. Het VCT heeft in 2008 haar werk v erder gezet.
Iedereen k an er terecht voor een HIV-test of voor informatie ov er HIV en Aids. Alle diensten worden gratis
aangeboden. Daarnaast zijn er ook gratis condooms v erkrijgbaar.
In juni 2008 werd een 2e branche v an de VCT geopend bij de Dispensary Sango Rota. Het Keniaanse
Ministry of Health stelt om niet een ruimte in deze dispensary beschik baar. Voor de inrichting v an deze 2e
branche spendeerde SBNN een bedrag v an 24,781 k shs.
Eén v an de counselors is daar 2 dagen per week . Hiermee is v oor de mensen in het noord-westelijk e deel
v an het SBNN-werkgebied de afstand tot de VCT v erk leind. De dispensary is de enige medische v oorziening
ter plaatse. De v erpleging v erwijst patiënten waarv an zij het v ermoeden hebben dat HIV een rol speelt in
het ziek tebeeld én zwangere v rouwen door naar de VCT-counselors.
In 2008 werden in totaal 1931 personen (899 mannen & 1032 v rouwen) getest. 209 mannen en 366
v rouwen blek en positief. In totaal k omt dit neer op bijzonder hoog besmettingspercentage, te weten:
29,8%. V an de 1931 in 2008 geteste personen werden 530 personen in de 2e branche te Sango Rota getest,
563 personen in de moederbranche te Ny akwere en de resterende 838 werden tijdens v eldwerk getest.
Sinds de start v an het VCT-werk in het gebied zijn nu 2.794 mensen getest.
Het VCT staat onder toezicht v an DASCO, gev estigd in Ahero. De counselors dienen maandelijk s
v erantwoordingen af te leggen aan DASCO en registers ov er te leggen. Daarnaast brengt DASCO circa 2
controlebezoek en per jaar aan het VCT.
In het VCT waren in 2008 2 counselors werk zaam. Hun salarisk osten bedroegen 240,000 k shs. Het
werk budget bedroeg 27,500 k shs.
Medio 2008 bleek de bezetting v an de receptie door de posttest groep NCC problematisch. Meermaals wa s
er geen v ertegenwoordiger v an NCC aanwezig. Daarom werd uiteindelijk ov ergestapt naar een v aste
v rijwilliger voor de receptie. Er werd een v rijwilliger gevonden die de basis beginselen v an counseling en
testing beheerst, hetgeen een pree is. Uit het werk budget werd aan deze vrijwillige receptionist dagelijk s
een lunch v erstrek t.
In 2008 werd 28,000 k shs betaald v oor de huur v an het gebouw. Er werd 8,820 k shs gespendeerd aan het
optimaliseren v an de VCT (incl. groot v erwijsbord).
De National Aids Control Council (NACC) faciliteert de strijd tegen HIV and Aids onder andere door middel
v an Community Aids Control Committees (CACC). In 2008 dienden de counselors een projectv oorstel in bij
CACC. Het voorstel omv atte met name de uitbouw en opwaardering v an het v eldwerk in het gebied. CACC
besloot positief op de aanvraag. Beide counselors werden v erv olgens uitv oerig getraind ter v oorbereiding op
de uitv oering v an het project (management, boekhouding, e.d.). De steun v an CACC voor het v eldwerk is
een welk ome aanv ulling op de werk zaamheden die v anuit het VCT worden v erricht. Deze omv at bijvoorbeeld
ook de inzet v an extra mensen om in het gebied aan de slag te gaan om het v irus tegen te gaan. In
nov ember en december 2008 k on dank zij dit project gewerk t worden met communitywork ers. Zij namen een
deel v an het werk v an de counselors ov er. Doordat zij het v oorbereidende werk op zich namen, konden de
counselors zich focussen op het daadwerk elijk e testen. Dit resulteerde in een bijzonder hoog aantal geteste
personen in deze 2 maanden.
Om de counselors administratief te ondersteunen bij het indienen v an de CACC -aanv raag en om de
benodigde separate bank rek ening te k unnen openen, spendeerde SBNN een bedrag v an 15,000 k shs.
Om de counselors mobieler te mak en in het v eld en in v erband met de v erplaatsing tussen beide VCTlok aties werd een 2e fiets gek ocht. Deze kostte 8,080 k shs.
Het k antoormateriaal werd in 2008 grotendeels pro deo aangevoerd v anuit Nederland, daardoor kon worden
volstaan met een bedrag v an 2,947 k shs.
Het lidmaatschap v an Worldv iew Keny a en Kecofatuma werd in 2008 niet gecontinueerd, gezien de zeer
minieme benefiet die daarv an erv aren werd op het platteland in het Ny ando district. Via DASCO hebben de
counselors toegang tot informatie en tot trainingssessies en uitwisselingsprojecten.
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Op 9 augustus 2008 organiseerde het VCT Ny ak were haar opendag. Ditmaal v ond die plaats op het terrein
v an de Nyong’onga Secondary School, een locatie nabij de 2e branche v an de VCT. De opendag werd
bezocht door ruim 1.200 mensen. Tussen de sport-, zang- en drama-activ iteiten werd v eelv uldig voorlichting
gegev en aan de v ele, v ele aanwezigen. Door de inzet v an extra counselors k onden die dag 70 personen
worden getest. De opendag kostte 36,227 k shs.
In de periode v an juli t/m ok tober 2008 werd een cyclus georganiseerd waarbij de counselors de k lassen 6,
7 en 8 v an alle basisscholen in de Kodingo zone aandeden v oor gastlessen. Omdat de leerlingen v an die
k lassen v aak al sek sueel actief zijn, is het v an groot belang hen op v roegtijdige leeftijd te informeren ov er
HIV and Aids. Na deze uniforme gastlessen op alle basisscholen zal v erv olgens per school maatwerk worden
gelev erd wat betreft het v ervolgtraject.
De peereducatie v ia de v ele vrouwengroepen in het gebied werd ook in 2008 v oortgezet. Deze groepen
vormen een belangrijk e factor in de strijd tegen HIV / Aids. Daarnaast werden ook posttest groepen
gestimuleerd door de counselors. Daarv an waren in 2008 de Neema Support Group en de Happy Support
Group het meest actief. De posttest groep die v anaf de start v an de VCT actief was, de Ny akwere
Compagnie Club (NCC), is in de loop v an 2008 opgehev en. Het merendeel v an de leden heeft zich
ondertussen aangesloten bij 1 v an de andere posttest groepen.
In Nederland werden T-shirts voor de counsellors aangek ocht. Deze T-shirts hebben de v oor VCT-werk
herk enbare paarse k leur. Op de achterzijde staat een slogan ikv de strijd tegen aids. De k osten v oor deze Tshirts bedroegen € 124,95.
Het totaal gespendeerde bedrag voor en mbt het VCT omv atte 391,355 k shs + € 124,95.
In 2008 bezocht SBNN met het oog op het VCT Ny akwere div erse instanties op zoek naar samenwerk ing en
op zoek naar instanties die mogelijk in de toek omst het VCT k unnen steunen dan wel kunnen ov ernemen. In
juli 2007 was reeds contact gelegd met CDC in Kisumu. CDC staat v oor Centre for Disease Control. Deze
organisatie houdt zich met name bezig met de strijd tegen Aids en malaria, maar ook TBC heeft hun
aandacht. De organisatie wordt gefinancierd v anuit Atlanta (USA). Vanwege de v erk iezingscalamiteiten was
het contact met CDC periodiek lastig. In juli 2008 bracht dr. Warren Dallal v an CDC SBNN in contact met de
Liv erpool VCT, Care & Treatment (LVCT). Deze non-profit organisatie is sinds 1998 betrokk en bij de strijd
tegen HIV / Aids in Keny a. Zij hebben momenteel zo’n 250 VCT’s onder hun hoede. Daarnaast heeft LVCT
onder andere 70% v an alle VCT-counselors in Kenia getraind. In het gezamenlijk gesprek met CDC en
Liv erpool werd besloten dat Liv erpool de VCT-site v an SBNN in Ny akwere zal bezoek en teneinde zich een
beeld te k unnen v ormen ov er dit centrum. Dit bezoek had eind 2008 nog niet plaatsgev onden. Doch
Liv erpool streefde er naar dit k ort na de jaarwisseling te doen. Na deze 1e stap zal worden bezien in
hoev erre de samenwerk ing tussen Liv erpool en SBNN mogelijk . Dit k an v ariëren v an het v erzorgen v an
training- en bijscholing voor de counselors tot een stapsgewijze ov ername v an de VCT Ny ak were.
Vooruitlopend op dit alles bood Liv erpool in december 2008 wel reeds 1 v an beide counselors pro deo een
training (1 week ) aan. Daarv an werd dank baar gebruik gemaak t.
In 2008 werd in de nabije omgev ing v an het VCT gestart met de bouw v an een dispensary , genaamd
Sang’oro. Deze dispensary is een project gefinancierd met middelen v an het Keniaanse CDF-fonds. Medio
2008 was de fundering v an het gebouw gerealiseerd en een beperk t deel v an de muren. SBNN en het
comité v an dit project zijn de mening toegedaan dat het positief zou zijn wanneer de VCT geïntegreerd zou
k unnen worden in deze nieuwbouw. Het concentreren v an gezondheidsvoorzieningen heeft meerdere
voordelen. Bov endien zouden ook zak en zoals receptie en wachtruimte k unnen worden gedeeld. Zowel
DASCO als de Medical Officer of Health v an de regio (MOH) zijn geïnformeerd ov er dit project en de intentie
om de VCT te integreren. SBNN heeft echter de v oorwaarde gesteld dat zij pas de bouw v an de
counselingruimten aanv angt, wanneer de dispensary gereed en operationeel is. Reden hierv oor is dat de
voortgang v an de bouw v an de dispensary afhank elijk is v an financiën v an het CDF. Er is geen garantie
wanneer en óf de bouw wordt afgerond. Na afronding zal het Ministry of Health ook nog personeel moeten
toewijzen aan deze nieuwe dispensary . Aan het eind v an het jaar 2008 was het gebouw nog niet v erder
gevorderd dan de fundering. De geluiden ov er de v oortgang waren niet positief.
In 2008 werd geen progressie geboek t wat betreft het meer toegank elijk er mak en v an aidsremmers (ART)
voor de inwoners v an het SBNN-werk gebied. Het meest dichtbij gelegen ziek enhuis waar zij terecht k unnen
voor deze ART’s is in Pap-Onditi. De v erplaatsingskosten v ormen voor v elen een probleem, met name daar
deze rit meermaals gemaak t moet worden.
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ART’s worden enk el v erstrek t v anuit een zogenaamd Patience Serv ice Centre (PSC). Deze v ind je onder
andere in dispensaries en ziek enhuizen. In de Dispensary Sango Rota, waar SBNN de 2e branche v an de VCT
opende, is sinds k ort een PSC operationeel. In een PSC wordt het persoonsdossier bijgehouden en worden
de medische ontwikk elingen gev olgd (bijv . lichaamsgewicht etc.). Helaas wordt de Dispensary Sango Rota
door het ministerie nog niet structureel v oorzien v an ART’s. Wel werden in 2008 een aantal speciale acties
gehouden in de dispensary waarbij ART’s voorhanden waren. Deze acties werden met name door CDC
georganiseerd. Naast acties gericht op HIV, betroffen dit ook bijvoorbeeld acties in het k ader v an malaria en
TB.
3.2.2. Support diverse groepen in gebied
In het SBNN-werk gebied zijn div erse groepen actief. Zo zijn er vrouwengroepen, die samen trachten hun
zorgen te delen of die proberen samen een k lein business project op te zetten. Er zijn jeugdgroepen die zich
bezighouden met landbouwprojecten en/of die zich inzetten op het gebied v an Aidsv oorlichting in de v orm
v an zogenaamde peereducatie. Tenslotte zijn er de opv anggroepen voor k inderen.
Al deze groepen k unnen rek enen op de sy mpathie v an SBNN. Immers stuk v oor stuk trachten zij zich in te
zetten v oor hun eigen gemeenschap. SBNN meent dat ontwikk elingshulp met name helpt als de
gemeenschap betrokk en wordt en er haar motiv atie in v indt om zelf actief te zijn.
In 2007 concludeerde dat merendeel v an de vrouwen- en jeugdgroepen het best geholpen zijn met een
microk rediet. SBNN nam het standpunt in dat zij niet is ingericht en niet bek waam is om dergelijk e kredieten
te v erstrekk en en (nog belangrijk er) om de groepen in deze te coachen. Ook in 2008 v erwees SBNN de
groepen bij v erzoek en om microk rediet door naar daarin gespecialiseerde organisaties in Kisumu. In 2008
ondersteunde SBNN geen projecten v an vrouwen- dan wel jeugdgroepen rechtstreek s.
Medio juli 2007 werden de k leuters v an de Ny akwere Primary School bij gebrek aan v oorzieningen en
leerk racht ov ergeplaatst naar de groep v an de Baptist k erk . Sindsdien was deze groep erg groot, te weten
zo’n 135 k inderen. Ook de 1e helft v an 2008 was deze groep zo omv angrijk . Dagelijk s zorgen 3 v rijwilligers
voor de opv ang v an deze k inderen. Zij v erzorgen zo goed als mogelijk k leuteronderwijs aan deze k inderen.
Als stimulan s en ondersteuning v an deze v orm v an opv ang en educatie, v erstrek te SBNN ook in 2008
lesmaterialen, zoals bijv oorbeeld schriften, potloden en k rijtjes aan deze groep. Daarnaast werd een
timmerman in de arm genomen om alle meubels te rev iseren. In totaal werd de groep v oor een bedrag v an
14,258 k shs ondersteund.
Bij aanv ang v an het 3e trimester (september 2008) k on de Ny akwere Primary School beschikk en ov er een in
juli 2008 gerealiseerd k leutergebouw. Vanaf dat moment v erhuisde 1 v an de v rijwilligers tezamen met een
deel v an de k inderen naar dit nieuwe gebouw. Het betreft de k inderen die in de omgev ing v an de Ny ak were
Primary School wonen. Zij hoev en nu niet langer de doorgaande weg Katito – Kendu Bay ov er te stek en.
Door de opsplitsing is nu ook de groep v an de Baptist weer wat beter behapbaar.
De Ny akwere Compagnie Club (NCC) werd in de loop v an 2008 opgehev en. Deze groep werk te v anaf de
start v an de VCT Ny akwere samen met de counselors. Ook bemanden zij de receptie. Daarnaast trachten de
leden v an deze groep wat ink omsten te genereren v ia een k leinschalig handelsproject. Dit project werd door
SBNN op beperk te wijze gesteund, als blijk v an waardering v oor de inzet m.b.t de VCT.
Vanwege het v erdwijnen v an de spilfiguren in deze groep (om div erse redenen, waaronder ziek te), werd de
groep in een tijdsperiode v an circa een half jaar non-actief. Het merendeel v an de leden sloot zich
v ervolgens aan bij 1 v an de andere posttest groepen in het gebied.
Gezien het bov enstaande was de support aan het k leinschalige handelsproject v an NCC niet aan de orde.
Sinds de opening v an het HIV-prev entiek antoor in Ny akwere – september 2005 – staat 1 en dezelfde
persoon in v oor de dagelijk se schoonmaak v an het k antoor. Deze persoon was lid v an NCC en v erricht dit
werk v rijwillig. Ook na de opheffing v an NCC zette hij zijn “taak ” v oort. Gezien zijn grote persoonlijk e steun
aan de VCT, werd aan hem in augustus 2008 een blijk v an waardering gegev en in de vorm v an dakplaten
voor zijn huis in aanbouw. Hieraan werd een bedrag ad. 26,000 k shs gespendeerd.
Het totaal gespendeerde bedrag mbt de div erse groepen omv atte 40,258 k shs.
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3.2.3. Overzicht kosten uitvoering HIV / A IDS programma 2008

VOORLICHTING, BEGELEIDING EN TESTEN (VCT)
Salarisk osten counselors
Pensioenregeling counselors
Huur VCT-ruimte
Optimalisering k antoor
Kantoormaterialen
Memoriebook s
Werkbudget
Lidmaatschap v akorganisatie
Inrichting 2e branche Sango Rota
Aanschaf 2e fiets
Activ iteitenbudget
CACC-aanvraag

240,000 k shs
--------- k shs
28,000 k shs
8,820 k shs
2,947 k shs
---------- k shs
27,500 k shs
---------- k shs
24,781 k shs
8,080 k shs
36,227 k shs
15,000 k shs

T-shirts counsellors

€ 124,95

Subtotaal

391,355 k shs + € 124,95

STEUN AA N DIVERSE GROEPEN IN HET GEBIED
Vrouwen-, jeugd-, posttest en opv anggroepen voor k inderen

40,258 k shs

TOTAAL

=========
431,613 kshs + € 124,95
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3.3. Onderzoek waterproject
In Kenia heeft slechts 42% v an de bev olk ing de beschikk ing ov er schoon drink water. Het ov erige gedeelte
v an de bevolk ing moet lev en zonder deze basisv oorwaarde v oor een goede gezondheid. Zij gebruik en water
uit riv ieren en waterplassen. Daarnaast v angen zij regenwater op in alle v oorhanden zijnde voorwerpen. Zo
ook in het SBNN-werkgebied. De k ans op gezondheidsproblemen v anwege het gebruik v an v erv uild
drinkwater is onrustbarend groot in het gebied.
De zoek tocht v an SBNN in 2006 en 2007 - in samenwerk ing met Aqua for All en DHV - naar de realisatie v an
schoondrinkwatervoorzieningen, resulteerde in de conclusie dat ter plaatse enk el in het zuiden v an het
gebied tegen de heuv elrug – in de lijn v an Coleweny en Ny ak were – drink baar water in de bodem te v inden
is. Dit bev indt zich op ruim 100 meter diepte. Voor het ov ergrote deel v an het gebied geldt dat er in de
bodem brakwater (zout) aanwezig is. Daar is de realisatie v an een waterput uitgesloten. In 2008 werden
daartoe nog 2 aanv ullende bodemonderzoek en uitgevoerd door de firma Watersan te Kisumu. Deze
onderzoek en k ostten 30,000 k shs per onderzoek .
Om een 5-tal redenen heeft SBNN er voor gek ozen (nog) niet ov er te gaan tot het drillen v an boorgaten om
te k omen tot schoondrinkwater.
Enerzijds is er sprak e v an een heel laag bewustzijn onder de mensen v an het nut v an schoondrink-water. Dit
gebrek aan besef draagt er aan bij dat zij in gev al v an een schoondrinkwaterv oorziening niet ov ertuigd
zullen zijn, deze – tegen een minimale betaling ad. 1 k shs per 20 liter – te gebruik en. Immers wanneer een
boorgat met pomp wordt gerealiseerd, dient deze zelfbedruipend te zijn. Daarom moet v oor onderhoud en
reparatie geld worden v oorzien. Dit gebeurt alom door het v ragen v an een k leine v ergoeding. Anderzijds
speelt het feit dat de mogelijk e locaties v oor schoondrinkwater zich allemaal op dezelfde lijn in het zuiden
v an het gebied aftek enen een rol. Internationale erv aringen leren dat voor het gebruik v an een boorgat een
cirk el v an 2½ k m dient te worden getrokk en. Mensen uit die zone zullen gebruik mak en v an de v oorziening.
Anderen zullen v lug terugv allen op andere bronnen (riv ier, meer, regenwater). E.a. betek ent dat de
boorgaten in het zuiden enk el een k lein deel v an de bevolk ing v an het SBNN-werkgebied zouden bereik en.
Als 3e reden geldt dat er met de realisatie v an boorgaten een groot financieel aspect gemoeid is. Het boren
v an een gat k ost zo’n 10,000 k shs per meter. Daarnaast zijn dan nog een pomp, aggregaat, pijpen, etc. etc.
benodigd. Al bij al handelt het ov er een groot bedrag. De uitv oering v an een dergelijk project is niet zonder
risico. Het feit dat ondank s positiev e bodemonderzoek en de k ans blijft bestaan dat geen goed water wordt
aangetroffen, was voor SBNN de 4e reden om er v an af te zien. Daarenbov en is in de loop v an 2008
geblek en dat het Keniaanse energiebedrijf Kengen momenteel in ov erweging heeft om in het zuiden v an het
gebied enk ele boorgaten te realiseren. Dit deels als compensatie v oor het hydroproject in Coleweny en een
mogelijk k lein hy droproject nabij Sangoro. Tenslotte – als 5e reden – moet SBNN erk ennen dat de uitv oerige
expertise, die v oor de uitvoering v an een grootschalig waterproject nodig is, bij haar ontbreek t.
Dit alles betek ent niet dat SBNN geen taak v oor zichzelf weggelegd ziet op het gebied v an water. Een
belangrijk e taak is sowieso het bewustzijn ov er schoondrinkwater. De ov ertuiging bestaat dat de k inderen de
aangewezen doelgroep zijn om dit bewustzijn te creëren. Daartoe v oorziet SBNN een project binnen de
scholen. Dit wordt gev at in een zogenaamd water, sanitair en hy giëne project. Dit project omv at een
“software” gedeelte, zijnde het bewustwording- en trainingstraject, en een “hardware” gedeelte, zijnde het
v erstrekk en en realiseren v an de benodigde v oorzieningen. Om het beste resultaat te bereik en zullen beide
projectgedeelten hand in hand moeten v erlopen. Een school die niet openstaat en zich wilt inzetten v oor het
bewustwording- en trainingstraject zal niet participeren in het project waarbij de v oorzieningen (watertank ,
sanitair) worden v erbeterd.
Het bewustwording- en trainingstraject zal in samenwerk ing met Lak e Victoria South Water Serv ices Board
(LVSWSB) v erlopen. Daarnaast zal deze K eniaanse ov erheidsorganisatie mogelijk ook extra input gev en wat
betreft het v erstrekk en v an benodigde v oorzieningen. Dit waterproject v an SBNN zal waarschijnlijk gespreid
worden ov er drie jaar: 2009, 2010 en 2011. Daarbij zal per jaar gek ek en worden naar de noden en
behoeften.
3.3.1. Overzicht kosten onderzoek waterproject in 2008
2 aanv ullende bodemonderzoek en

60,000 k shs
========

TOTAAL

60,000 kshs
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3.4. Werkingskosten Kenia
In Kenia had de stichting een rek ening bij I&M bank te Kisumu. De bankkosten v an de rek eningen in Kenia
bedroegen 2.750 k shs.
Daarnaast waren er in Kenia nog werk ingsk osten zoals portokosten, prak tische zak en enige voorwerpen
(curiosa) voor activ iteiten in Nederland, kopieën, etc., ad. 14.566 k shs.
De totale werk ingsk osten in Kenia bedroegen in 2008: 17.316 kshs.

3.5. Financieel overzicht Kenia

Kenia balans

2008 Stichting Buru Nyakwere Nederland - Keniaanse rekening
IN
UIT
376.277 k shs

Ov erboek ing Eduk ans dd.
11/1/2008
Ov erboek ing SBNN dd.
30/10/2008
Ov erboek ing Eduk ans dd.
19/11/2008

3.236.653 k shs
359.212,5 k shs
4.926.870 k shs

Uitv oering
Educatieprogramma
Sponsoring schoolgeld
Uitv oering HIV-programma
Onderzoek waterproject
Werk ingskosten
Excursie
TOTAAL

3.029.101 k shs
80.052 k shs
431.613 k shs
60.000 k shs
17.316 k shs
343.185 k shs
8.899.012 kshs

Saldo eind 2008
-Bank
-Cash

3.961.267 kshs
4.937.745 kshs
4.927.509 k shs
10.236 k shs

Opmerking:
Dit saldo is hoog, maar is het bedrag dat Eduk ansreeds in 2008 heeft ov ergestort voor de realisatie v an het
Educatieprogramma 2009. Dit programma zal worden uitgev oerd in 2009.
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4. Samenvatting & conclusie 2008
4.1. Financiën
Samenv attend lev ert het bov enstaande het v olgende financieel totaalbeeld op:
Nederland
BALA NS 2007
Balans betaalrek ening
Balans spaar
TOTAAL

€ 1.892,77
€ 10.307,68
€ 12.200,45

INKOMSTEN
Rente spaarrek ening 2007
Donaties
Totaal gek oppelde acties
Totaal eigen acties
Subsidie NCDO
TOTAAL

€
380,27
€ 28.161,56
€ 3.161,93
€ 13.264,19
€
305,24
€ 45.273,19

UITGAVEN
Bankkosten
Rek ening Afrik aanse Avond 2007
Ov erige k osten
Storting Eduk ans
Betalingen excursie
T-shirts counsellors
TOTAAL

€ 113,69
€ 3.836,-€
385,77
€ 25.266,-€ 8.635,94
€
124,95

Saldo
+ balans 2007
TOTAAL

€ 6.910,84
€ 12.200,45
€ 19.111,29
(€ 3.823,34 lopend + € 15.287,95 spaar)

€ 38.362,35

Kenia
Balans 2007

376,277 k shs

IN
Ov ergestort v anuit Nederland (€34.556,-)
Ov ergestort v anuit Nederland (€3.500,-)
Ov ergestort v anuit Nederland (€50.532,-)

3.236.653 k shs
359.212 k shs
4.926.870 k shs
8.522.735 kshs

UIT
Werk ingskosten Kenia 2008
(bank , porto, curiosa, ov erige)
Sponsorproject schoolgeld
Realisatie Educatieproject
Realisatie Hiv / Aids project
Onderzoek Waterproject
Excursie

17.316 k shs
80.052 k shs
3.029.101 k shs
431.613 k shs
60.000 k shs
343.185 k shs
3.961.267 kshs

Balans 2008

4.937.745 kshs
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4.2. Conclusie
SBNN k ijk t terug op een zeer vruchtbaar en positief jaar. Zowel de concrete uitv oering v an de projecten als
de werk ing v an de stichting in het algemeen v erliepen goed.
In het jaar 2008 k onden samen met de lok ale gemeenschap in Kenia heel wat projecten worden uitgev oerd.
Deze projecten ondersteunen de gemeenschap in het algemeen, en op het gebied v an onderwijs en de strijd
tegen het hiv -v irus in het bijzonder.
Dit alles was enk el mogelijk dank zij de inzet en de steun v an v elen in Zeeuws-Vlaanderen en het Belgische
Waasland. Belangrijk v oor de werk ing v an SBNN op het gebied v an fondsenwerv ing en sensibilisering in
Nederland/België was de vorming v an een goede vrijwilligerspool en de uitbreiding v an het SBNN-bestuur.
In 2008 werd de samenwerk ing met de lok ale partijen in Kenia intenser. Geïnv esteerd werd in
capaciteitsopbouw v an de ov erzeese partners.
2008 werd gestart en afgesloten met een positief saldo. Gedurende het jaar 2008 heeft SBNN de bij Impulsis
(Eduk ans) ingebrachte programma’s op het gebied v an educatie en HIV & Aids zo goed als v olledig k unnen
uitv oeren. Daarv oor was het v oor de projecten 2008 begrote bedrag (50% SBNN & 50% Eduk ans) niet
toereik end. Uit 2007 resteerde nog een bedrag ad. 237,252 k shs. Dit werd ingezet v oor de projecten 2008.
SBNN streeft er steeds naar haar k osten zo laag mogelijk te houden, zodat een zo groot mogelijk percentage
v an de ingezamelde fondsen ook daadwerk elijk aan de projecten in Kenia k an worden besteed. De stichting
k ent geen personele of ov erheadk osten zoals v liegtuigtick ets, v isumkosten, v erblijfkosten, etc. Daardoor
slaagde SBNN er in 2008 opnieuw in haar werk ingskosten laag te houden.
In Nederland bedroegen de werk ingskosten € 499,46. In Kenia bedroegen deze met 17.316 k shs (= € 185,--)
aanzienlijk minder dan in 2007. Conclusie is dat SBNN op deze wijze – op slechts 1,5 % na – alle ink omsten
v an de stichting kon besteden aan de uitvoering v an de projecten en ev entueel daaraan gerelateerde
voorlichting in Nederland (€ 684,46 op een totaal v an € 45.273,--).
Omdat Eduk ans reeds het bedrag v oor de uitvoering v an het educatieprogramma 2009 heeft ov ergestort,
was bij het sluiten v an het jaar 2008 het saldo op de Keniaanse rek ening zeer hoog. Dit bedrag is integraal
bestemd v oor de uitvoering v an het educatieprogramma 2009.
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