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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Undugu Vriendenkring Nederland.
UVN steunt Undugu Society of Kenia (USK) in haar streven om voor zoveel mogelijk mensen
uit de sloppenbuurten van Kenia’s grote steden een beter leven mogelijk te maken. Kenia
maakt een behoorlijke economische groei door; dit betekent echter niet dat iedereen daarvan
profiteert. In tegendeel; door de toenemende urbanisatie neemt het aantal mensen dat in
sloppenwijken woont, zoals Mathare en Kibera, nog steeds toe.
De uitdagingen voor organisaties als USK zijn immens. Wij zijn blij dat wij als Vriendenkring
Nederland deze organisatie nog steeds kunnen steunen. Waar USK jaar in jaar uit een groei
doormaakt geldt juist het omgekeerde voor ons als UVN.
In 2014 hebben besloten in te gaan op een verzoek van Undugu hen te ondersteunen bij de
renovatie van de UBEP school in Mathare. Wij hebben ons gecommitteerd te proberen
daarvoor de benodigde gelden bijeen te brengen, in totaal gaat het om ongeveer €130 000.
Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op de hulp van de Stichting Wilde Ganzen en op onze
zustervereniging in Duitsland. In december hebben we al een bedrag van ruim 35000 euro
overgemaakt naar Wilde Ganzen. Samen met de bijdrage van Wilde Ganzen (overgemaakt
in januari 2015) is daardoor voor Undugu nu een bedrag van 55000 euro beschikbaar voor
de eerste fase van de renovatie. Tevens hebben we voor dit voor ons zeer grote project
ondersteuning door Bureau Internationale Samenwerking (BIS) gezocht.
In 2014 konden we Celina Ogutu, directeur van Undugu Kenia ontvangen. In een toespraak
van de Algemene ledenvergadering werd de actuele situatie van Undugu beschreven. Wij
hebben kennis gemaakt met een sterke, bevlogen directeur, wiens eerste prioriteit het is de
toekomst van Undugu veilig te stellen zodat het werk kan doorgaan.
Wij zien U graag op de Algemene Ledenvergadering 2015 van UVN op zaterdag 13 juni
in Ede.
Wij kunnen U dan op de hoogte stellen van de actuele situatie in Kenia. In de vergadering is
tijd voorzien voor Martine Stoppelenberg, directeur van BIS. Zij zal uiteenzetten wat de
organisatie voor UVN kan doen en gedaan heeft in het kader van het project “Renovatie
UBEP school Mathare”

Martien Jacobs,
Voorzitter Undugu Vriendenkring Nederland
15 april 2015
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Hoofdstuk 1 – Interne
organisatie UVN
1.1 Bestuurssamenstelling en rooster
van aftreden
Het bestuur bestaat op 31 december 2014
uit vijf mensen; voorzitter,
penningmeester, secretaris en twee leden.
Martien Jacobs is voorzitter van de
vriendenkring. Pien Hogenbirk houdt de
financiën van de vereniging bij. De ledenadministratie wordt bijgehouden door de
secretaris Leon van den Berg. Naast het
besturen van de vereniging waren de
belangrijkste activiteiten:
 organiseren en coördineren van
activiteiten, die de bedoeling hebben
gelden ten behoeve van Undugu bij
elkaar te brengen
 uitvoeren van financiële transacties
van Nederland naar Kenia;
 onderhouden van contacten met
Undugu Kenia, en met andere
organisaties op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking;
 verstrekken van informatie over het
wel en wee van Undugu en over
projecten via de website en bulletins.
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het bestuur weer inclusief het
rooster van aftreden.
Positie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Naam
Martien Jacobs
Leon van den Berg
Pien Hogenbirk

Aantreden
2012
2012
2014

Aftreden
2016
2016
2018

Koos de Vetten
Herman Grol

2001
2009

2016
2016

geactualiseerd. In 2014 is het
ledenbestand onder de loep gelegd. Door
overlijden, verhuizing met onbekende
bestemming, en een klein aantal
afmeldingen was het aantal leden flink
afgenomen. Op het einde 2014 had
Undugu 138 leden en 30 relaties. In 2014
zijn we begonnen met het versturen van
een jaarlijkse contributienota. We zien dat
daardoor -ondanks het lagere aantal
geregistreerde leden- het bedrag aan
binnengekomen contributies en donaties
flink hoger was dan in 2013 en
voorgaande jaren.
De afname van het ledental van de
Vriendenkring gedurende meerdere jaren
wordt door het bestuur betreurd.
Overigens is een afname niet echt
onverwacht, in de eerste plaats gezien de
leeftijdsopbouw van het ledenbestand.
Wellicht heeft ook het ontbreken van tot de
verbeelding sprekende projecten
gedurende enkele jaren eraan
bijgedragen. Dat zou in 2015 niet meer het
geval moeten zijn.
1.3 Donateurs
In 2014 hebben we ook aandacht gehad
voor het gemakkelijker maken van
periodieke schenkingen met bijbehorend
belastingvoordeel. Daartoe hebben wij
informatie en een aangifteformulier op de
site gezet. Volgens de nieuwe regels is
tussenkomst van een notaris onder
voorwaarden niet meer nodig bij
periodieke schenkingen. Die tussenkomst
blijft wel van kracht bij legaten.

Pien Hogenbirk heeft in 2014 toegezegd
de financiën nog te willen blijven doen. Het
is onwenselijk dat er in één jaar vier
bestuursleden aftredend zijn. Het bestuur
zal in de ALV een voorstel doen voor een
meer gewenst schema van zitten en
aftreden.
1.2 Leden
De Undugu Vriendenkring had in 2013 op
papier 228 leden (plus relaties) maar het
ledenbestand was enige tijd niet
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Hoofdstuk 2 – Activiteiten
2.1 Projecten
2.1 Projecten
Project leerbewerking in Mathare
De uitvoering van het project
leerbewerking is in het najaar 2014
afgerond. 138 jongeren (75 jongens, 63
meisjes) hebben in het kader van het
project een beroepstraining leerbewerking
kunnen volgen. De jongeren hebben ook
aanvullende cursussen gedaan zoals hoe
je met klanten omgaat, het maken van
kostprijsberekening en basis boekhouding.
De resultaten van het project zijn goed.
Deze jongeren hebben meer kansen op de
arbeidsmarkt en dat heeft ook een positief
effect op hun directe omgeving. Onze
partner USK zal de jongeren verder
ondersteunen om een certificaat te halen
en andere jongeren zullen nog gebruik
maken van de lesmaterialen die met
projectmiddelen zijn aangeschaft. Met de
Undugu Fair Tradeshop zijn afspraken
gemaakt om de artikelen in de winkel te
verkopen.
Wij bedanken het fonds Wilde Ganzen en
Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk
a/d IJssel voor hun bijdrage aan het
project. De armoede in de sloppenwijken
is enorm maar door dit project zijn deze
jongeren beter in staat om een baan te
vinden of om voor zichzelf te beginnen.
Renovatie school in Mathare
In 2014 ontvingen we van Undugu een
verzoek om financiële ondersteuning bij de
renovatie van twee van de UBEP scholen
van Undugu, en wel die in Matahare
Valley en die in Ngomongo. Hiervoor was
een bedrag van omgerekend ca € 240.000
nodig.
Na enige aarzeling, vanwege de grootte
van het bedrag hebben we in overleg met
Undugu besloten het bij elkaar brengen
van de gelden voor de renovatie van één
van de scholen op ons te nemen. De keus
was aan Undugu, en het werd de school in
Mathare. Het is een grote school midden
in de enorme sloppenwijk Mathare. Het

gebouw is er slecht aan toe. Lessen
worden tijdens het regenseizoen vaak
onderbroken vanwege lekkende daken en
regen die door kapotte ramen naar binnen
slaat. Ook zijn muren en vloeren in slechte
staat. Er zijn onvoldoende toiletten en die
er zijn moeten worden vervangen. Ze
lozen op een ontoereikend afvoersysteem
dat regelmatig voor overstroming zorgt. De
eetzaal van Mathare is nooit helemaal
afgebouwd. Voor de renovatie is in totaal
een bedrag van ruim 13,6 miljoen KES
nodig, voor een deel omgerekend met de
huidige (ongunstigere) koersverhouding,
gaat het om een bedrag van € 130.000.
We hopen dit bedrag voor het eind van
2015 bij elkaar te hebben.
Dit hoeven we niet alleen te doen. We
hebben de medewerking van Wilde
Ganzen, die aan de gelden die wij bij
elkaar brengen een premie van 55%
toevoegt. Ook de Duitse Vriendenkring
heeft haar medewerking voor dit project
toegezegd. Kort voor het eind van 2014
ontvingen we een bijdrage van de
Emmaus Stichting Bilthoven voor het
project. Tenslotte hebben we nog de hulp
ingeroepen van Bureau Internationale
Samenwerking om ons te helpen nog
anders sponsors te vinden.
Omdat het nog steeds een heel groot
bedrag is, is in overleg met Undugu
besloten het project ‘Mathare’ in twee
fasen op te delen. Eind december hebben
we een bedrag van ruim €35 000,
bijeengebracht door leden en donateurs,
overgemaakt naar Wilden Ganzen. Samen
met hun bijdrage is er in januari 2015 een
bedrag van ruim € 55.000 overgemaakt
aan Undugu voor de eerste fase van de
renovatie van de Mathare school. Ook de
bedragen die in nog in 2014 zijn en 2015
door de leden en vrienden bij elkaar zullen
worden gebracht zijn gereserveerd voor dit
project.
De acties om de gelden voor de tweede
fase bijeen te brengen zullen veel
aandacht van het bestuur in 2015 vragen.
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2.2 Bewustwording en Publiciteit
Nieuwsbrieven
In het voorjaar van 2013 en in januari
2014 zijn nieuwsbrieven verschenen. De
editie in 2014 was eigenlijk die van
december 2013. Deze kon door gebrek
aan menskracht niet tijdig gerealiseerd
worden. In beide nieuwsbrieven veel
aandacht voor de veranderende koers van
USK en de manier waarop wij daarop
inspelen. Het gaat daarbij onder meer om
een intensievere samenwerking met de
Duitse Vriendenkring (UFK) en de
samenwerking met Wilde Ganzen en
Bureau Internationale Samenwerking in
verband met de fondsenwerving. De
nieuwsbrief is verspreid onder de leden en
op verschillende manifestaties. In de
nieuwsbrief van januari 2014 was veel
aandacht voor het inspirerende bezoek
van Celina Ogutu, directeur van USK, aan
de algemene ledenvergadering in Ede.
Ook was een uitgebreide toelichting op de
wens om de grotere projecten renovatie
Mathareschool en de Ngomongo school te
ondersteunen. De nieuwsbrief is verspreid
onder de leden en op verschillende
manifestaties.

is er meer aandacht voor beeld (foto’s),
actualiteit (voortgang projecten) en
samenvattingen van nieuws van onze
partner in Kenia.
Festivals, manifestaties
Verschillende manifestaties zijn bezocht:
the Hague African Festival (1 juni), en de
Afrikadag in Almere (14 september) en
Afrikadag van de foundation Max van der
Stoel (1 november), manifestatie van
Partin in Nijkerk (29 november). Op alle
genoemde festivals zijn Nieuwsbrieven
van Undugu verspreid.
Op 8 juli bezocht een van de bestuursleden de Mediadag 2014 - georganiseerd
door Wilde Ganzen en Impulsis. Aan de
orde kwam de veranderende opstelling en
rol van donateurs. Daarbij bleek vooral
een verminderende (langdurige) binding
met een goed doel belangrijk. Voorts
werden wegen aangegeven hoe
organisaties zoals UVN daarmee om
moeten gaan. Zo was er aandacht voor de
betere inzet van traditionele en social
media in het werven en behouden van die
nieuwe donateurs.
Overige activiteiten

Sociale media
Op facebook is een UVN pagina en we
hebben ook een twitteraccount waar
berichten over de voortgang van het
project worden geplaatst

De website
Via de website van de Undugu
Vriendenkring wil het bestuur leden en
geïnteresseerden op de hoogte houden
van de activiteiten van de Vriendenkring
en van USK. Maar ook kan de website z’n
nut bewijzen voor informatieverschaffing
aan andere doelgroepen. Zo is ook de
door de Belastingdienst gevraagde
informatie omtrent de ANBI-verplichtingen
op de website terug te vinden.
Het bestuur heeft in de loop van 2014
besloten om de website aantrekkelijker te
maken. Het is een proces dat in 2015
doorloopt, inmiddels zijn er verschillende
aanpassingen gemaakt. In het algemeen

UVN heeft de contacten met de
zusterorganisatie Undugu Freundeskreis
in Duitsland geïntensiveerd. Dat heeft
ertoe geleid dat de Vriendenkringen nu
samen één project van Undugu
ondersteunen.
Met de nieuwe bestuursleden Sarah
Schober en Ellen Kirchgeschner is het
bestuur weer op sterkte en verjongd. Wij
hopen onze samenwerking de komende
jaren voort te kunnen zetten
Er zijn contacten gelegd met de
organisaties: Young Africa en Vrienden
van Pandipieri die zich ook beide bezig
houden met ontwikkelingsprojecten in
Afrika, de laatste in Kenia. Gesproken is
daar met name over fondsenwerving en
hoe dit aan te pakken.
Ook is gesproken met de ex-directeur van
Cordaid om te discussiëren over welke
wegen UVN open staan om Undugu
effectief te blijven helpen.
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Bezoeken aan USK
Henk Hellegers, een van de
ondersteuners van het bestuur, is begin
2014 in Nairobi bij USK op bezoek
geweest. Hij vond het een bijzondere
ervaring: ‘Ik was 30 jaar geleden bij
Undugu, bezocht ook toen de slums, maar
het is er, helaas, niet beter op geworden.
Wat een problemen in de slums, geen
enkel kind zonder forse rugzak,
verwaarlozing, misbruik, kinderarbeid, you
name it’ En: ’welk een enthousiasme
vervolgens weer bij Celina en haar
mensen om er toch iets van te maken’.
Dan afrondend nog een reactie van Henk
Hellegers: ‘ De gastvrijheid was geweldig,
misschien heel Keniaans, je voelt je
schuldig, en hoewel ik van te voren had
aangegeven dat twee dagen naar
projecten heel mooi was, werden dat er
toch bijna drie. Geen ontkomen aan, niet
alleen alle vier de onderwijsprojecten in de
slums, maar ook het vrouwenproject. Wij
zijn onder de indruk van het
enthousiasme’.

Jaarverslag 2014, Pagina 7 van 12

Hoofdstuk 3 – Financiën

3.2 Begroting / werkplan 2014

3.1 Jaarrekening 2014

Bijlage 4: Overzicht Begroting 2015 (met
vergelijkend de cijfers van de begroting
2014).

Algemene uitgangspunten:


De UVN streeft ernaar een zo groot
mogelijk deel van de giften en donaties
te besteden aan de projecten van
USK.
 De UVN zal geen verplichtingen
aangaan die groter zijn dan het eigen
vermogen.
 De bestuursleden ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden.
De uitvoeringskosten van bestuur en
ondersteuners bestaan voornamelijk
uit reiskosten, accountantskosten,
kantoorkosten, bankkosten, e.d.
De kosten van het bestuur worden zoveel
mogelijk gedekt door de bestuursleden
zelf. Zij beschouwen hun kosten als gift
aan Undugu. De belangrijkste overige
kosten zijn kosten voor de algemene
ledenvergadering, voor het drukken en
verspreiden van de nieuwsbrief, het in
stand houden van de site en bankkosten
In december 2014 is een bedrag van
€35.644 overgemaakt aan Wilde Ganzen
ten behoeve van fase 1 van het project
Renovatie school Mathare. In Januari
2015 is hiervoor door Wilde Ganzen een
bedrag van ruim €55.000 aan USK
overgemaakt.
Het bestuur constateert met genoegen dat
het aantal contributie betalende leden
weer vrijwel nominaal is. Het sturen van
een contributienota’s, en zo nodig een
herinneringsnota zal worden
gecontinueerd.
De liquiditeiten belopen per ultimo 2014
€9.450. Van dit bedrag is € 5000
gereserveerd voor operationele kosten
van UVN. Het overige is beschikbaar voor
het project renovatie van de school in
Mathare
Bijlage 3: Overzicht van kosten en baten
over 2014 en van de balans per 31
december 2014 (met vergelijkende cijfers
per 31/12/2013).
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Bijlage 1: Overzicht bestuursleden en groep ondersteuners
Bestuur:
Martien Jacobs, voorzitter,
Leon van den Berg, secretaris,
Pien Hogenbirk penningmeester,
Karen Heinsman, lid
Koos de Vetten, lid
Herman Grol, lid

Groep ondersteuners:
Piet Boonstra
Cees Grol
Karen Heinsman
Henk Hellegers
Tako Horsley
Hein de Jong
Leo Mathot
Jaap Wesselink
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BIJLAGE 2, USK
Stand van zaken USK
USK is een organisatie die leeft van giften van (buitenlandse) sponsoren. De onzekerheid
van deze inkomsten staat op gespannen voet met een aantal vaste uitgaven van Undugu. In
totaal heeft Undugu zo’n 45 leerkrachten en staf. Er is een reorganisatie doorgevoerd
waardoor alle medewerkers die aan een project werken een contract hebben gelijk aan de
looptijd van het sponsorcontract. Voor de staf die niet gebonden is aan een enkel project,
inclusief voor de directeur Celina Ogutu is er een contract met een looptijd van 3 jaar. Alle
contracten worden alleen verlengd als daarvoor middelen zijn. Onzekerheid voor de
medewerkers, maar een mogelijkheid om te overleven als het niet anders kan.
In de tijd van Naud Grol waren een aantal ‘bedrijfjes’ opgericht zoals een werkplaats en de
cadeaushop in de hoop dat deze na verloop van tijd zichzelf zouden kunnen doen en zelfs
wat geld voor Undugu zouden binnenbrengen. In de loop van de tijd bleek dat dat niet zo
werkte en dat ze verlies bleven draaien. Één voor één werden de activiteiten gestopt of
afgestoten. Sinds kort is er geen van deze nog actief. Er bleef voor Undugu alleen een
schuld over als hypotheek op het Arnold Plaza. Jammer dat dit niet gelukt is.
In de algemene ledenvergadering van 2014 gaf Celina een presentatie over waar Undugu
voor staat en hoe deze de zaken aanpakt.
Enkele opgemerkte punten uit haar betoog:
- De titel zegt al veel: Undugu’s Approach to Tackling Poverty in Kenya
- Voor wie werkt Undugu (kinderen en jeugd):
o Children and youth living and working on the streets
o Vulnerable children and youth who come from very poor households in
informal settlements around towns
o Marginalized poor rural and urban communities with a high concentration of
vulnerable children
- Over de aanpak:
o Curative Interventions (dit geldt vooral jongeren
o Preventive Interventions (dit geldt vooral kinderen)
- De aantallen liegen er niet om
o More than 250,000 children and youth are currently living in the streets of
Kenyan towns, cities and residential areas
- Er was een grote feestelijke activiteit rond ‘founders day’ Om de paar jaar is er Pater
Grol feestweek (augustus 18-22) De kinderen komen op straat en laten zich zien!
Uit het verhaal van Celina blijkt dat de focus ligt op het helpen van zoveel mogelijk kinderen.
Dat is niet anders dan voorheen, misschien iets meer focus op de hoofdzaak.
De volledige presentatie van de Celina is te vinden op de site van de Vriendenkring.
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Bijlage 3: Kosten en baten in 2014 en balans per 31 december 2014
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Bijlage 4: Werkplan en Begroting 2015
De begroting van 2015 staat volledig in het teken van het bijeenbrengen van de benodigde
gelden voor fase 2 van de renovatie van de Mathare school. Bij het opstellen van deze
begroting is uitgegaan van het bedrag dat hiervoor nodig is. In verband met de gedaalde
koers van de Euro ten opzichte van de Keniaanse shilling is een nieuwe berekening gemaakt
uitgaande van 99 KES/Euro. Dat betekent dat er nog 77500 euro nodig is. We hebben een
toezegging van Wilde Ganzen voor een aanvulling met maximaal 21803 euro, mits wij
minimaal 40.000 Euro ophalen.
Dekking fase 2 Mathare:
Bijdrage UVN
Bijdrage UFK (toezegging beschikbaar 13.600)
Met behulp van BIS (netto)
Wilde Ganzen (max)
Totaal

11.000
11.000
33.655
21.803
77.458

Begroting 2015
Giften Donaties*
Contributies
Overige baten

56000
2500
200

Totaal inkomsten
Bijdragen aan Undugu 56000
Bulletin ect
600
Bestuurskosten
600
Bankkosten
150
Diversen
200
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Totaal uitgaven

1550

Resultaat

1150

