UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND

Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rotterdam. Het doel van
de Vriendenkring is op alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de
doelstellingen van de Undugu Society of Kenya te Nairobi Kenya (art1).

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Undugu Vriendenkring Nederland.
UVN steunt Undugu Society of Kenia (USK) in haar streven om voor zoveel mogelijk
Kinderen en jeugdigen voornamelijk uit de sloppenbuurten van Kenia ‘s grote steden een
beter leven mogelijk te maken.
De uitdagingen voor USK zijn groot en worden alleen maar groter, ondanks dat Kenia een
goede economische ontwikkeling doormaakt. Wij zijn blij dat wij als Vriendenkring Nederland
hen nog steeds kunnen steunen. Waar USK jaar in jaar uit een groei doormaakt geldt het
omgekeerde voor ons als UVN. Toch heeft Undugu telkens weer bevestigd dat de
Vriendenkringen voor USK belangrijk zijn en dat dit niet alleen bepaald wordt door de hoogte
van de financiële ondersteuning die wij kunnen geven.
Begin 2016 brachten voorzitter Martien Jacobs en secretaris Leon van den Berg een bezoek
aan Kenia. U vindt in dit rapport een samenvatting van wat het bezoek inhield. Een
uitgebreide rapportage vind u op onze site.
Wij zien u graag op de Algemene Ledenvergadering 2017 van UVN op zaterdag 10 juni
in Ede. Aanvang 14.00 uur.
Met uw aanwezigheid toont u belangstelling voor het wel en wee van de Vriendenkring en u
ondersteunt daarmee het bestuur dat namens u het werk ten behoeve van USK coördineert.
Wij zullen u daar ook berichten over de stand van zaken in Kenia. Dat betreft een overzicht
van de gang van zaken bij USK inclusief ook nieuwe meerjarenplan. We komen terug op de
renovatie school Mathare, en geven de laatste stand van zaken met betrekking tot de school
in Ngomongo.
Martien Jacobs,
Voorzitter Undugu Vriendenkring Nederland
Maart 2017
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Hoofdstuk 1 – Interne organisatie UVN
1.1 Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden
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 ledenadministratie wordt bijgehouden
door de secretaris Leon van den Berg.
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het bestuur weer volgens het in de ALV van
2016 afgesproken rooster van aftreden.
Positie

Naam

Aantreden

Aftreden

Herbenoeming tot

Voorzitter

Martien Jacobs

2012

2016

2019

Secretaris

Leon van den Berg

2012

2016

2017

Penningmeester

Pien Hogenbirk

2014

2018

Lid

Koos de Vetten

2001

2016

2018

Lid

Herman Grol

2009

2016

2020

Aftredend in 2017 is Leon van den Berg (secretaris). Kandidaten voor het bestuur en met
name voor de vrijkomende functie worden opgeroepen zich bij het bestuur te melden.
Het bestuur wordt op ad-hoc basis bijgestaan door een groep ondersteuners: Piet Boonstra,
Cees Grol, Karen Heinsman, Henk Hellegers, Tako Horsley, Hein de Jong, Selina
Klarenbeek, Leo Mathot, Jaap Wesselink.
1.2 Leden
Ultimo 2016 had Undugu 120 leden en 7 relaties. Ultimo 2015 waren er dat 135. Het

verschil is veroorzaakt doordat meerjarig niet betalende leden uit het ledenbestand
zijn geschrapt. Het bestuur constateert dat daardoor het aantal contributie betalende leden
weer vrijwel nominaal is. Het sturen van een contributienota’s, en zo nodig een
herinneringsnota zal worden gecontinueerd.

Hoofdstuk 2 – Activiteiten
2.1 Projecten
School Mathare Valley
Begin 2016 brachten voorzitter Martien Jacobs en secretaris Leon van den Berg een bezoek
aan Kenia. Op de agenda stond een bezoek van de genoveerde school in Mathare Valley
om met eigen ogen te zien wat er was gedaan. Tevens werd van de gelegenheid gebruik
gemaakt te bekijken hoe de financiële administratie en verantwoording van de uitgaven voor
het project geregeld waren. Tot onze grote tevredenheid konden we snel een overzicht
krijgen van wat er aan geld binnengekomen en uitgegaan was en waaraan het was
uitgegeven. Alle inkomsten en uitgaven waren verantwoord in bankafschriften, heel
transparant allemaal.
Omdat bleek dat er nog wat geld tekort was om begonnen werk af te ronden werd nog
aanvulling een van € 6000 toegezegd. Dank zij de steun van Wilde ganzen koste dit UVN
maar € 3900. Het eindeverslag is te lezen op: http://undugu.org/wpcontent/uploads/2016/07/Eindverslag-Renovatie-Mathare-School-Fase-2.pdf
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School Ngomongo
Naast de school van Mathare Valley werden de drie andere UBEP scholen in Nairobi
bezocht. Speciale aandacht was er voor de school in Ngomongo. Bij enkele bezoeken aan
de sloppenwijken, ook bij Ngomongo, gingen we eerst bij een politiepost langs om
gewapende begeleiding mee te krijgen. Het werd goed duidelijk dat renovatie hier geen optie
is. Op korte termijn wil USK een nieuwe school bouwen even verderop in de wijk. We konden
de plaats al bezoeken. Voor er verdere plannen uitgevoerd kunnen worden, moeten eerst de
rechten op het benodigde grondstuk geregeld zijn. Wij wachten af. De gelden die UVN
ontvangt worden gereserveerd voor Ngomongo. tenzij USK voor een nog dringender project
aanklopt.
Strategisch meerjarenplan USK
Er werd deelgenomen aan een door USK georganiseerde ronde tafel conferentie met de
sponsoren van USK. Doel van de meeting het bereiken van een betere afstemming tussen
de verschillende sponsoren en verkrijgen van input voor het nieuwe strategische
meerjarenplan van USK. Het oude liep eind vorig jaar af. Voor het opstellen van een nieuw
plan werd externe hulp in Kenia ingeroepen. De sponsoren zegden toe hiervoor extra geld
ter beschikking te stellen. Door UVN werd voor de financiering van dit werk een bijdrage van
€2.500 toegezegd en overgemaakt.
Het kantoor van USK werd bezocht. Geconstateerd werd dat op één na alle ruimten
verhuurd zijn. Er werd kennisgemaakt met een groot deel van de centrale staf van USK. In
persoonlijke gesprekken met directeur Celina Ogutu (over het Mathare project en de plannen
met betrekking tot Ngomongo) en Kepher Abonyo (financiële verantwoording Mathare). Een
verslag van een afzonderlijk interview met Kepher vindt u elders in dit bulletin Van het
bezoek is een uitgebreid verslag gemaakt; zie:
http://undugu.org/wp-content/uploads/2016/07/WERKBEZOEK-USK-2016.pdf

2.2 Bewustwording en Publiciteit
Nieuwsbrieven
We hebben in 2016 in het voorjaar en in het najaar ‘n Nieuwsbrief uitgebracht. In de
nieuwsbrief was vooral aandacht voor de resultaten van de renovatie Mathareschool en de
voorbereiding van de Ngomongo school. Ook is er aandacht besteed aan een conferentie
met alle sponsoren van USK. De nieuwsbrief is verspreid onder de leden en op verschillende
manifestaties.
Sociale media
Op facebook is een UVN pagina en we hebben ook een twitteraccount met berichten over
Undugu in Nairobi.
De website
We hebben momenteel een vacature webmaster en sociale media waardoor we minder
berichten plaatsten dan wellciht noodzakelijlk. Het bestuur heeft verschillende acties uitgezet
om weer snel over iemand te beschikken.
Festivals, manifestaties
Verschillende manifestaties zijn bezocht: bevrijdingsfestival Leeuwarden, Multiculturele markt
Heerenveen (4 juni), Afrikadag van de foundation Max van der Stoel (5 november),
manifestatie van Partin in Nijkerk (3 december). Op alle genoemde festivals zijn
Nieuwsbrieven van Undugu verspreid.
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Bezoeken aan USK
In februari zijn Martien Jacobs (voorzitter) en Leon van den Berg (secretaris) in Kenia op
bezoek geweest om aan een conferentie deel te nemen en de Mathare school te bezoeken.
Doel van de conferentie was een afstemming met alle sponsoren en informatie te
verzamelen voor het nieuwe strategische plan. Een verslag van deze conferentie staat op
onze website: http://undugu.org/wp-content/uploads/2016/07/WERKBEZOEK-USK-2016.pdf
Samenwerking met andere partijen
Undugu Freundeskreis (UFK; de Duitse Undugu Vriendenkring).
De relaties werden dit jaar verder versterkt. Van beide zijden is er de wens de contacten en
waar mogelijk de samenwerking te continueren en elkaar te helpen waar dat kan.
Wilde Ganzen
De samenwerking met Wilde Ganzen is gecontinueerd. In de visie van Wilde Ganzen zal er
op termijn een eind komen aan de geldstromen van de traditionele donorlanden, en is het
voor organisaties in ontwikkelingslanden die een lange termijnvisie hebben noodzakelijk
middelen via lokale fondsenwerving te verkrijgen. Wilde Ganzen biedt daartoe tools onder de
naam Change the Game Academy. Leon van de Berg woonde een studiedag daarvoor bij.
We hebben mee gedaan aan een wedstrijd van Wilde Ganzen, de verkiezing van het beste
project van het jaar met een prijs van €10.000,=. Het project renovatie Mathare school is
ingediend maar we zijn helaas niet genomineerd voor de tweede ronde. De wedstrijd heeft
wel wat publiciteit en fraaie posters opgeleverd.
Kindernothilfe
Samen met een vertegenwoordiger van de Duitse Undugu Vriendenkring (UFK) is een
bezoek gebracht aan Kindernothilfe, de grootste en trouwste sponsor van USK. Door
Kindernothilfe werd nog eens expliciet gesteld dat het financieren van ‘hardware’ zoals
schoolgebouwen, niet tot hun taak rekenen. Zij zien hier wel een plaats voor de
Vriendenkringen.
BIS
Bureau Internationale Samenwerking houdt ons op de hoogte van kansen om fondsen te
verwerven. Omdat er in 2016 geen specifieke ondersteuning voor nieuwe projecten
gevraagd is, is hierop geen beroep gedaan.
Partin
Het bestuur heeft besloten om lid te worden van de brancheorganisatie Partin voor
Particuliere Initiatieven (PI). Partin wil de PI een stem geven bij discussies over
ontwikkelingssamenwerking. Het lidmaatschap geeft ons allerlei voordelen bijvoorbeeld
contacten met vergelijkbare organisaties en kortingen op cursussen van Wilde Ganzen.
Secretaris Leon van den Berg en bestuurslid Koos de Vetten hebben de jaarbijeenkomst van
Partin bezocht en aan verschillende workshops deelgenomen. We hebben daar ook opnieuw
contact gelegd met een vertegenwoordiger van Edukans en gesproken over een mogelijke
samenwerking. Edukans heeft daarop positief gereageerd en in de loop van 2017 zal de
invulling verder onderzocht worden.
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Hoofdstuk 3 – Financiën
3.1 Jaarrekening 2016
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 als regel zoveel mogelijk gedekt door de bestuursleden
zelf. Zij beschouwen hun kosten als gift aan Undugu. Voor de reis van twee bestuursleden
naar Kenia is door UVN een bedrag van 1000 euro bijgedragen.
Bijlage 1: Overzicht van kosten en baten over 2016 en van de balans per 31 december 2016
(met vergelijkende cijfers per eind 2015). De liquiditeiten belopen per ultimo 2016 xxx. Van
dit bedrag is € 5000 gereserveerd voor operationele kosten van UVN. Het overige is
beschikbaar voor projecten van Undugu.
3.2 Begroting / werkplan 2017
Ten aanzien van Mathare zijn er geen follow-up acties voorzien. Het project is afgerond.
In 2016 kon er nog geen project Ngomongo gestart kan worden. Ook voor 2017 is de situatie
nog onduidelijk. In de begroting is er nog geen rekening mee gehouden. Geld dat UVN
ultimo 2016 beschikbaar had word gereserveerd voor een bijdrage in de nieuwbouw van de
school in Ngomongo tenzij er een nieuw, nog dringender verzoek, komt voor financiële
ondersteuning van de kant van USK.
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Bijlage 1: Kosten en baten in 2016 en balans per 31 december 2016

.
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Bijlage 2: Begroting 2017 met resultaat van 2016 en 2015
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