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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2015 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, zoals Mathare en Kibera, woont nog steeds toe. Undugu wil daarom ook
gaan bijdragen aan projecten die kinderen in rurale gebieden ondersteunen, in de hoop te
voorkomen dat ze naar de stad trekken en daar in de sloppenwijken terecht komen.
USK is in Kenia een grote lokale NGO. De uitdagingen waar USK voor staat zijn immens. Wij
voelen ons als UVN wel eens klein en niet in staat om USK op een relevante manier te ondersteunen. Het Mathare project heeft aangetoond dat UVN voor USK meer kan betekenen
dan we dachten. Het project geeft een nieuwe impuls aan UVN.
Het ledental van UVN is vrijwel onveranderd gebleven in 2015.
De site heeft weer meer inhoud gekregen en wordt nu onderhouden door Koos de Vetten en
Selina Klarenbeek. Dank aan Betsy Dokter die de site weer op de kaart heeft gezet.
In 2014 hadden we besloten in te gaan op een verzoek van Undugu hen te ondersteunen bij
de renovatie van de UBEU school in Mathare. Wij hebben ons toen gecommitteerd om daarvoor de benodigde gelden bijeen te brengen, in totaal ongeveer €130 000. Dat is buiten verwachting goed gelukt. Half november 2015 kon het laatste deel van het beloofde geld overgemaakt worden. Dank voor alle sponsoren en partners die dit hebben mogelijk gemaakt.
Op het einde van 2015 waren nog niet alle werkzaamheden klaar, met name aan de eetzaal
en keuken moest nog veel worden gedaan. Omdat het geld op was lagen de werkzaamheden inmiddels stil. Na de Kerst/Nieuwjaars vakantie is het werk weer voortgezet. Leon van
de Berg en ondergetekende konden half februari de stand van het werk ter plaatse bekijken
en zien dat het karwij vrijwel klaar was.
Er is nog geen concreet uitgewerkt plan voor de nieuwbouw van de school in Ngomongo,
waar we ons aan kunnen committeren. De verwachting is dat er in de loop van 2016 een
plan zal worden gepresenteerd.
Wij zien U graag op de Algemene Ledenvergadering 2016 van UVN op zaterdag 11 juni
in Ede.
Wij willen U graag berichten over de stand van zaken in Kenia. We komen natuurlijk uitgebreid en met foto’s terug op het in februari 2016 gebrachte bezoek aan Undugu en aan de
sloppenwijken in Nairobi.
Martien Jacobs,
Voorzitter Undugu Vriendenkring Nederland
13 april 2016
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Hoofdstuk 1 – Interne organisatie UVN

er geen aanmeldingen dan wordt het huidige bestuur in wisselende tijdsduur herkozen.

1.1 Bestuurssamenstelling en rooster
van aftreden

1.2 Leden

Het bestuur bestaat op 31 december 2015
uit vijf mensen; voorzitter, penningmeester, secretaris en twee gewone leden. Martien Jacobs is voorzitter van de vriendenkring. Pien Hogenbirk houdt de financiën
van de vereniging bij. De leden administratie 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

Naam

Aantreden

Aftreden

Voorzitter

Martien Jacobs

2012

2016

Herbenoeming
tot
2019

Secretaris

Leon van den
Berg
Pien Hogenbirk

2012

2016

2017

2014

2018

Koos de Vetten

2001

2016

2018

Herman Grol

2009

2016

2020

Penningmeester
Lid
Lid

Pien Hogenbirk heeft in 2015 toegezegd
de financiën nog te willen blijven doen. Het
is onwenselijk dat er in één jaar vier bestuursleden aftredend zijn. Het bestuur
heeft in de ALV 2015 een voorstel gedaan
voor een meer gewenst schema van zitten
en aftreden. Dat is als volgt. 1) Iedereen
treedt in 2016 af en stelt zich al dan niet
verkiesbaar. 2) We communiceren dat leden zich voor een periode van 1 tot 4 jaar
kunnen aanmelden als kandidaat. 3) Zijn

Eind 2014 had Undugu 138 leden en 30
relaties. Eind 2015 waren er dat 135 en
bleef het aantal relaties gelijk. Met name
de donaties waren flink hoger dan in het
toch al niet slechte jaar 2014. Van de leden hebben er ten tijde van het maken van
dit verslag 115 hun contributie betaald. Dit
aantal is buiten hen die eventueel al in
2014 betaald hebben. Er namelijk waren
eind 2014 al vooruitbetalingen voor 2015.
De niet betalende leden zullen conform
hetgeen op de vorige jaarvergadering is
afgesproken eind 2015 uit het ledenbestand worden verwijderd.
Hoewel de afname van het ledental van de
Vriendenkring in 2015 klein was is er over
meerdere jaren toch een duidelijke afname. Het bestuur betreurt dat. 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. Wij hopen dat projecten als dat van Mathare de trend zullen
doen keren. UVN heeft nog alle reden om
Undugu te blijven steunen, want het blijkt
dat Undugu onze steun nog heel goed kan
gebruiken!
1.3 Donateurs
Vanaf 2014 is het gemakkelijker voor donateurs periodieke schenkingen aan UVN
te doen met bijbehorend belastingvoordeel.
Daartoe is er informatie en een aangifteformulier op de site. 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.
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Hoofdstuk 2 – Activiteiten

Linkages

2.1 Projecten

USK stimuleert jongeren om zich in groepen te organiseren om elkaar te ondersteunen en vandaar uit ook contacten te
leggen met ondernemers en andere projecten.
The youth were encouraged to form working groups also referred to business clubs
where they were to save a portion of their
earnings.

Project leerbewerking in Mathare
Terugblik op de resultaten van dit project
op de langere termijn
Drie jaar geleden heeft USK ons gevraagd
om fondsen te werven voor het project
leerbewerking. 138 jongeren (75 jongens,
63 meisjes) hebben in het kader van het
project een beroepstraining leerbewerking
kunnen volgen. Volgens een rapportage
van USK was het project een groot succes; een citaat uit het eindverslag:
“Apart from acquiring the skills training, the
project has enabled the youth to acquire
survival skills as well as prevent them from
engaging in anti – social behaviours.
Some of these youths had high chances of
getting into criminal activities as an alternative means of survival, if it were not for
the training that USK provided”.
Maar hoe is het nu? Gelden de eerste
veelbelovende resultaten nog steeds? We
hebben in de loop van 2015 USK gevraagd om na te gaan hoe het met de jongeren van het project leerbewerking gaat.
Van de groep heeft 98 jongeren het leertraject volledig doorlopen en het certificaat
leerbewerking gehaald. Hulde. Deze jongeren zijn hier en daar aan het werk gegaan. USK heeft nog met 45 jongeren
contact. Zij werken meestal in een van de
informele bedrijfsterreinen in de stad. Bijvoorbeeld Boniface Kasina:
Having joined the training, Boniface was
able to acquire a variety of skills which enabled him to fabricate shoes, sandals,
belts as well as balls. He developed more
interest in the making of shoes. Upon being enrolled for internship, he sharpened
his skills more and by the time he was
winding up the internship period, Boniface
had secured employment with an entrepreneur based in Dandora who runs a
shoe industry.

Lessons learned
We hebben ook gevraagd of men een volgend project weer op dezelfde manier zou
aanpakken. Siprosa Rabach zegt daarover
dat in een volgend programma veel meer
aandacht voor marktonderzoek moet zijn:
‘One of the lessons learned is that the
training should integrate a thorough market survey involving the youths to enable
them understand better the trends and
market demands and customer’s needs.’
De jongeren waren er dan achter gekomen dat kwaliteit heel belangrijk is want er
is veel aanbod van goedkope artikelen uit
China. In het algemeen, benadrukt
Siprosa, was dit een geslaagd project en
hebben jongeren door het leertraject meer
kansen op werk en inkomen.
Renovatie school in Mathare.
In 2014 deden we een toezegging aan Undugu om de financiële middelen nodig
voor de renovatie van twee van de UBEP
scholen van Undugu, en wel die in Mathare Valley. Het benodigde bedrag was
ruim 13.5 miljoen Keniaanse Shillings
(KES), dit bleek uiteindelijk overeen te komen met vrijwel € 130.000. Begin 2015
kon al een bedrag van € 55.000 over gemaakt worden, goed voor 5,6 miljoen KES.
Het resterende bedrag werd in 2 termijnen
overgemaakt, de eerste en grootste deel
ervan kon al in juli, kort na de vorige ALV,
worden overgemaakt. De laatste ruim 1,5
miljoen KES werd half november overgemaakt.
We stonden er bij dit project niet alleen
voor. Toch in de eerste plaats dank aan
onze leden en vaste sponsoren die een
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vaste basis vormen van waaruit we Undugu kunnen steunen.

wall), which was not part of the original
plan’.

We hadden bij dit project de medewerking
van Wilde Ganzen, die aan de gelden die
wij bij elkaar brachten een premie van
55% heeft toegevoegd. Ook van de Duitse
Vriendenkring mochten we een flink bedrag ontvangen. Met de bijdrage van
Wilde Ganzen was dit goed voor ruim
€ 20.000. Voor het vinden van een aantal
andere sponsors hadden we een samenwerking met bureau BIS. Dit leverde ook
nog een mooi bedrag op zodat we het gewenste bedrag bij elkaar konden krijgen.

De renovatie van de Mathare school wordt
begin 2016 afgerond (ten tijde van dit
schrijven is het gereed). Uit het rapport
van Undugu van oktober tenslotte nog een
citaat:
‘Undugu is grateful for the tireless efforts
of UVN to ensure that this project is
funded to fruition’.

De werkzaamheden werden begonnen in
de april/mei vakantie. Allereerst kreeg de
eigenlijke school een nieuw dak, vernieuwde klaslokalen en nieuw sanitair. Op
11 mei kon de school feestelijk in gebruik
worden genomen. Uit Kenia kregen we
een uitgebreide rapportage met veel
foto’s. In de periode juli-oktober werd de
andere gebouwen aangepakt. Daarbij
werd het sanitair afgerond, werden de lokalen voor leerkrachten en stagiairs gerenoveerd, werden vier extra klaslokalen ,nu
verhuurd aan en in gebruik door een middelbare school.

Lessons learned

In augustus bracht de heer Faas, bestuurslid van één van onze sponsoren,
een bezoek aan Kenia en bezocht daar
ook de school. Hij kon daar de voortgang
bekijken en er ons over berichten, hij eindigt zijn rapportage als volgt:

We hebben in 2015 geen aanvraag gekregen om ook de renovatie van Ngomongo
te gaan steunen. Het blijkt dat er nog geen
plan ligt en dat dit op zijn vroegst in de
tweede helft van 2016 beschikbaar zal
zijn. Renovatie is geen optie. Er zal een
heel nieuwe school gebouwd moeten worden op een andere plaats in de wijk. USK
heeft de prioriteit van dit project wel bevestigd.

1. De opbrengst van het bezoek:
prachtig maatschappelijk relevant project gezien;
2. werkzaamheden werden uitgevoerd
conform subsidie-aanvraag.
Begin oktober hebben we van USK een 2e
rapportage ontvangen waaruit blijkt dat het
geld besteed is aan de verbouwing van de
keuken, de eetzaal, de ommuring, nieuwe
deuren, verbeterde elektriciteits-voorziening en extra verstevigde ramen. De ommuring van het schoolgebouw is gedeeltelijk klaar is en blijkt duurder te zijn dan gedacht;
‘This activity is half done. The uneven
landscape and weak soil type necessitated
the creation of a ground beam (for the

Op de website kunt u meer informatie vinden over de resultaten en voortgang van
het project.

Met een goed project is het verkrijgen van
extra fondsen mogelijk zodat we veel meer
kunnen dan op eigen kracht alleen. Er was
een gedetailleerd plan voor Mathare aangeleverd. In de loop van het project bleek
dat er toch flinke aanpassingen noodzakelijk waren en dat de doelstellingen daarom
bijgesteld moesten worden. Voor een
nieuw project moet er een goed plan zijn.
Daarvoor zouden we zo nodig wat geld ter
beschikking kunnen stellen.
Renovatie Ngomongo school

2.2 Bewustwording en Publiciteit
Nieuwsbrieven
In januari (eigenlijk het tweede bulletin
2014) en november zijn bulletins verschenen. In beide bulletins veel aandacht voor
het renovatieproject van de school in Mathare Valley. De bulletins zijn verspreid onder de leden en relaties en op verschillende manifestaties uitgereikt aan belangstellenden.
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Op uitnodiging van de studiegroep Ontwikkelingssociologie van studenten Culturele
Antropologie en Ontwikkelingssociologie
aan de Radboud Universiteit werd een
presentatie gegeven over Undugu en hoe
wij als Nederlandse NGO een bijdrage leveren aan een Keniaanse NGO

Festivals, manifestaties

Een groep van zo’n 30 enthousiaste en
geïnteresseerde studenten was woensdagavond 22 oktober aanwezig om naar
ons verhaal te luisteren en te discussiëren
over enkele daarmee samenhangende
thema’s.

2.3 Samenwerking met andere partijen

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
Het bestuur heeft, de in 2014 aangevangen werkzaamheden om de website aantrekkelijker te maken, in 2015 voortgezet.
In het algemeen is er meer aandacht voor
beeld (foto’s), actualiteit (voortgang projecten) en samenvattingen van nieuws van
onze partner in Kenia.
De Vriendenkring wil leden en geïnteresseerden op de hoogte houden van haar
activiteiten en die van USK. Ook kan de
website zijn nut bewijzen voor informatieverschaffing aan andere doelgroepen. Ook
de door de Belastingdienst gevraagde informatie omtrent de ANBI-verplichtingen
op de website terug te vinden.

Deelgenomen aan Onderzoekslab voor
PI’s (private initiatives) georganiseerd door
Wilde Ganzen.
Verschillende manifestaties zijn bezocht:
bevrijdingsfestival Leeuwarden, Multiculturele markt Heereveen (6 juni), Afrika-dag
van de foundation Max van der Stoel (7
november), manifestatie van Partin in Nijkerk (28 november). Op alle genoemde
festivals zijn Nieuwsbrieven van Undugu
verspreid.

De samenwerking met de Duitse Vriendenkring (UFK) leidde zoals elders te lezen tot een gezamenlijke deelname aan
het project Mathare, zoals elders te lezen.
Van beide zijden is er de wens de samenwerking te continueren.
Via UFK ontvangen wij ook hun informatiebulletin ‘Rundbrief’. Deze geeft niet alleen
informatie over de eigen projecten maar
ook samenvattingen over de ontwikkelingen in Afrika en speciaal die in Kenia.
De samenwerking met Wilde Ganzen was
ook in 2015 essentieel voor het bereiken
van onze doelstellingen. Wilde Ganzen
steunde de renovatie van de Mathareschool financieel in belangrijke mate en
verstrekten ook een aantal adviezen. In de
loop van 2015 zijn er gesprekken gevoerd
om te bezien of de samenwerking tussen
UVN en Wilde Ganzen een meer structureel karakter (duurzame partners) kan krijgen.
Bureau Internationale Samenwerking in
Tilburg heeft ons in contact gebracht met
Goede Doelenfondsen die interesse zouden kunnen hebben in projecten die UVN
steunt. Dit bleek zeer succesvol.
2.4 Vergaderingen

Kerstkaart
In december hebben wij een kerstkaart gemaakt en als bedankje naar onze donateurs gestuurd.

Het bestuur is het afgelopen jaar een paar
keer bijeen geweest. Naast de voorbereiding en uitvoering van de Algemene Ledenvergadering is er een bijeenkomst geweest als voorbereiding op een reis naar
Kenia.
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Hoofdstuk 3 – Financiën

Bijlage 2: Overzicht van kosten en baten
over 2015 en van de balans per 31 december 2015 (met vergelijkende cijfers per
31/12/2014).

3.1 Jaarrekening 2015
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 2015 is geld voor de tweede fase van
Mathare bijeengebracht. In totaal is een
bedrag van €47.265,-, overgemaakt naar
Wilde Ganzen. Dit is inclusief het bedrag
van €13.600 dat we van de Duitse Vriendenkring hebben ontvangen en inclusief
een bedrag van in totaal €28.000 dat van
andere specifieke sponsoren afkomstig is.
De kosten van fondswerving van dit laatste bedrag heeft de UVN op zich genomen
(in totaal een bedrag van €2360,-).Naar
schatting heeft UVN van de eigen achterban voor dit specifieke project een extra
bedrag aan donaties ontvangen van
€5.000,-.

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.
3.2 Begroting / werkplan 2016
De begroting van 2016 gaat ervan uit dat
er in 2016 nog geen project Ngomongo
gestart kan worden. Mocht de situatie zich
wijzigen zal het bestuur hiervoor een plan
indienen en een daarbij passende begroting aan bieden
Er is aan Undugu een toezegging gedaan
van circa €700,- voor gemaakte externe
kosten en er ligt tevens van Undugu nog
een verzoek om bij te dragen in de kosten
van de projectbegeleiding van Mathare
(die volledig in bouwactiviteiten zijn opgegaan). Hiervoor is een voorziening in de
begroting 2016.
Bijlage 3: Overzicht Begroting 2016 (met
vergelijkend de cijfers van de resultaten uit
2015 en 2014).

Met een eigen bijdrage van bijna €26.000,heeft Wilde Ganzen een bedrag van ruim
€73.000 naar USK overgemaakt voor de
Mathare school.
De liquiditeiten belopen per ultimo 2015
ruim €11.000. Van dit bedrag is € 5000,gereserveerd voor operationele kosten
van UVN. Het overige is beschikbaar voor
het projecten van Undugu
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Bijlage 1: Overzicht bestuursleden en groep ondersteuners
Bestuur:
Martien Jacobs, voorzitter,
Leon van den Berg, secretaris,
Pien Hogenbirk penningmeester,
Koos de Vetten, lid
Herman Grol, lid

Groep ondersteuners:
Piet Boonstra
Cees Grol
Karen Heinsman
Henk Hellegers
Tako Horsley
Hein de Jong
Selina Klarenbeek
Leo Mathot
Jaap Wesselink
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Bijlage 2: Kosten en baten in 2015 en balans per 31 december 2015
Inkomsten en Uitgaven

Resultaat 2015

Begroting 2015

Resultaat 2014

Giften/Donaties
Contributies
Overige baten

53.681,63
2.320,00
421,02

56.000,00
2.500,00
200,00

6.522,55
2.500,00
431,85

Totaal inkomsten

56.422,65

58.700,00

9.454,40

-47.265,00

-56.000,00

-35.644,00

Publicatie kosten (Bulletin, e.d.) *)
Fondsenwerving **)
Bestuurskosten ***)
Bankkosten
Diversen (Postbus, KvK, etc.)

-928,91
-2.359,50
-1.516,62
-135,22
-219,25

-600,00
0,00
-600,00
-150,00
-200,00

-438,85
0,00
-508,50
-116,68
-193,60

Totaal uitgaven

-5.159,50

-1.550,00

-1.257,63

3.998,15

1.150,00

-27.447,23

Inkomsten

Bijdragen aan Undugu
Uitgaven

Resultaat
*) In 2015: 2x een zending

**) In 2015: Kosten Bureau Internationale Samenwerking

***) In 2015: Incl. Reis €1000,- voor Martien en Leon naar Kenia

Balans

31-12-15

31-12-14

Activa:
Kas
Postbank
ASN
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen

131,10
204,51
11.117,89
0,00
0,00

131,10
6.500,63
2.696,87
211,75
0,00

Totale activa

11.453,50

9.540,35

7.125,35
3.998,15
330,00

34.572,58
-27.447,23
2.415,00

11.453,50

9.540,35

Passiva:
Reserve (vrij besteedbaar)
Resultaat boekjaar
Vooruitontv. bedragen
Totaal Passiva
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Bijlage 3: Begroting 2016
Inkomsten en Uitgaven
Begroting 2016

Resultaat 2015

Resultaat 2014

Giften/Donaties

8.000,00

53.681,63

6.522,55

Contributies

2.300,00

2.320,00

2.500,00

100,00

421,02

431,85

Totaal inkomsten

10.400,00

56.422,65

9.454,40

Bijdragen aan Undugu *)

-4.500,00

-47.265,00

-35.644,00

-600,00

-928,91

-438,85

0,00

-2.359,50

0,00

Bestuurskosten

-500,00

-1.516,62

-508,50

Bankkosten

-100,00

-135,22

-116,68

Diversen (Postbus, KvK, etc.)

-250,00

-219,25

-193,60

-1.450,00

-5.159,50

-1.257,63

4.450,00

3.998,15

-27.447,23

Inkomsten

Overige baten

Uitgaven
Publicatie kosten (Bulletin, e.d.)
Fondsenwerving

Totaal uitgaven
Resultaat

*) UVN zal in 2016 het verzoek van UVN om een bijdrage te leveren voor de projectcoördinatie van de Mathare
school voor 50% honoreren. Voor de school in Ngomongo worden in 2016 naar verwachting nog niets bijgedragen. Het project moet eerst voldoende concreet omschreven worden.
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