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).
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Undugu Vriendenkring Nederland (UVN)
Westerpark 56, 2231 DL, Rijnsburg, e-mail: info@undugu.org, Website: www.undugu.org

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Undugu Vriendenkring Nederland.
UVN steunt Undugu Society of Kenia (Undugu) in haar streven om voor zoveel mogelijk
mensen uit de sloppenbuurten van Kenia ‘s grote steden een beter leven mogelijk te maken.
In de loop van 2019 is Undugu in een diepe crisis gekomen. De nieuwe directeur Alex
Masibo vertrok per eind augustus; een oude bekende Aloys Opiyo is aangezocht en bereid
gevonden Undugu als interim-directeur te leiden en te proberen met Undugu uit het dal te
komen.
UVN heeft in 2019 geen financiële bijdrage overgemaakt aan USK. Vanwege de onzekerheid
hoe het verder zou gaan heeft de Vriendenkring in 2019 besloten financiële steun aan
Undugu op te schorten tot er meer duidelijk zou komen.
In 2020 is die er gekomen. Aloys Opiyo deed meteen na zijn aantreden direct een beroep op
de Vriendenkring voor ondersteuning. Als Vriendenkring hebben wij hem onze steun
toegezegd. Deze steun is in 2020 geëffectueerd door het overmaken van €20.000 ten
behoeve van het RRR-programma.
Het bestuur dankt U voor alle bijdragen en donaties die UVN heeft ontvangen.
Martien Jacobs,
Voorzitter Undugu Vriendenkring Nederland
Juli 2020
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Interne organisatie UVN
Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het bestuur per eind 2019, inclusief het
rooster van aftreden.
Positie

Naam

Aantreden

Aftreden

Voorzitter
Secretaris
Penning-meester
Lid

Martien Jacobs
Line Francken
Pien Hogenbirk
Herman Grol

2012
2019
2014
2009

2016
2023
2018
2016

Herbenoeming
tot
2023
2020

In 2019 kon in de vacante secretariaatspositie voorzien worden. Line Francken toonde zich
bereid de functie op zich te nemen en werd met algemene stemmen gekozen.
Herman Grol is in 2020 aftredend en is niet herkiesbaar. Pien Hogenbirk’s aftreden was
enkele jaren geleden al voorzien. Zij wil haar taak nu echt overdragen aan een nieuwe
penningmeester, maar deze is tot nu toe niet gevonden.
Het zoekt bestuur dringend mensen die zich voor Undugu willen inzetten om de
bestuursleden die willen aftreden te kunnen vervangen. Kandidaten voor een functie worden
verzocht zich te melden bij het bestuur.
Leden en donateurs
Ultimo 2019 had de vriendenkring 115 leden, waarvan 27 naast hun contributie een donatie
betaalden; waarvoor dank. Het ledental eind 2019 was gelijk aan dat van eind 2018. Het
geeft aan dat UVN trouwe supporters heeft.
Door het afnemend en verouderend ledental en de moeilijkheid om bestuurders te vinden
voor hen die de Vriendenkring allang gediend hebben is ook nu weer de vraag actueel of de
Vriendenkring zichzelf niet overleefd heeft en zich niet beter zou opheffen.
Deze vraag komt op een voor Undugu nu een heel ongelegen moment, omdat het ons meer
dan ooit nodig heeft. Het bestuur zit hier met een dilemma, en is van mening dat het nodig is
om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en een toekomstplan voor de
Vriendenkring te maken.

Activiteiten
Situatie Undugu
in 2019 komt Undugu in haar diepste crisis in haar bestaan. Het werd duidelijk dat de
breuken met KinderNotHilfe en RedeenKind niet meer hersteld konden worden en dat zij hun
steun in 2019 zouden beëindigen. Door het wegvallen van hun bijdragen valt de financiële
basis van Undugu grotendeels weg. De nieuwe directeur Alex Masibo vertrok per eind
augustus, zonder dat daarvoor een reden aan ons is meegedeeld. De moeilijke financiële
toestand zal er zeker mee te maken hebben. Ook organisatorisch ging het niet goed; met
name aan de Board of Directors werden verwijten gemaakt. In december ontvingen we
bericht dat deze board is gereorganiseerd, voorzitter is Mr. Francis Kiilu.
In verband met de onduidelijke situatie besloot het bestuur de financiële ondersteuning aan
Undugu te bevriezen tot er meer duidelijkheid zou zijn. De leden werden in een rondschrijven
hiervan op de hoogte gebracht.
Evenals vorig jaar heeft de Vriendenkring zich met onze Duitse partner laten leiden door
Community Development International (CDI) om meer zicht te krijgen op de organisatorische
en financiële problemen bij Undugu en de mogelijke oplossingen ervoor en onze houding te
kunnen bepalen.
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Een oude bekende Aloys Opiyo is aangezocht en bereid gevonden als interim-directeur te
leiden en te proberen met Undugu uit het dal te komen. Als Vriendenkring hebben wij hem
onze steun toegezegd.
De scholen van Undugu zijn in 2019 gesloten (de gebouwen zijn dan nog wel eigendom van
Undugu).
Het door SlumFighters voorgestelde project op de Mathare locatie dat in 2019 van start en
waarvoor geld gereserveerd was zou gaan is niet uitgevoerd en er zijn ons geen nieuwe
plannen hiervoor bekend.
Bewustwording en Publiciteit
Nieuwsbrieven
In het voorjaar verscheen een bulletin. Hierin konden we melden dat Undugu een nieuwe
directeur had Alex Masibo. Hij volgde Siprosa Rabach op die korte tijd interim directeur was.
De bemoedigende signalen, interesse in meer intensieve contacten met de Vriendenkring,
onder meer door een contacten via een whatsapp-groep, en optimisme over projecten, zoals
het plan Oasis in Mathare Valley, veranderden snel in een diepe teleurstelling toen we
vernamen dat hij per eind augustus zou vertrekken.
In het najaar ging er een brief naar onze leden om hen te informeren over de moeilijke en
onduidelijke situatie waarin Undugu zich bevond en ons besluit om geen steunaanvragen te
in overweging te nemen tot er meer duidelijkheid zou zijn.
Website en 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 werd beheerd door: Marlies Kemperman; het bestuur bedankt haar voor haar
inspanningen ten behoeve van de Vriendenkring.
Festivals, manifestaties
De jaarlijkse manifestatie van Partin werd bezocht. Daar werd onder meer een workshop
bijgewoond over exit-strategieën voor goede doelen organisaties. Ook de ledenvergadering
van Partin werd bijgewoond.
Samenwerking met andere partijen
De samenwerking met de Duitse Vriendenkring (UFK) is verder voorgezet. UVN heeft ook
samen met de Freundeskreis opgetreden waar we onze stem konden laten horen ten
behoeve van de reorganisatie van Undugu.
De samenwerking met Community Development International (CDI) was voor het bestuur
belangrijk om inzicht krijgen in de situatie bij Undugu en om onze eigen positie te kunnen
bepalen.
UVN is lid van Partin, een koepelorganisatie van particuliere initiatieven in
ontwikkelingssamenwerking.
Financiën
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.. Overige kosten zijn die voor
communicatie met onze leden en donateurs.
Per eind 2019 had UVN in totaal ruim € 27.550 in kas, dat was bijna € 2600 meer dan eind
2018.
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Begroting / werkplan 2020
Per eind 2019 waren er nog geen uitgaven voor 2020 voorzien.
Er lag wel een vraag van Aloys Opiyo voor ondersteuning van het RRR- programma, maar in
verband met de nog onduidelijke situatie bij Undugu werd er nog geen bedrag gereserveerd.
Inmiddels hebben we besloten Undugu in 2020 te steunen met een bedrag van € 20.000.
Daarnaast is het plan tenminste een bulletin te laten uitgaan.
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Bijlage 1

Balans

31-12-19

31-12-18

0,00

131,10

1.252,28

13.539,41

26.300,42

11.294,29

Vooruitbetaalde kosten

0,00

0,00

Nog te ontvangen

0,00

0,00

27.552,70

24.964,80

24.550,50

18.949,44

3.002,20

5.601,06

Vooruit ontvangen bedragen

0,00

120,00

Nog te betalen

0,00

294,30

27.552,70

24.964,80

Activa:
Kas
Postbank
ASN

Totale activa
Passiva:
Reserve (vrij besteedbaar)
Resultaat boekjaar

Totaal Passiva
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Inkomsten en Uitgaven
Resultaat
2019

Begroting
2019

Resultaat
2018

3.360,00

7.000,00

5.150,95

880,00

1.800,00

1.820,00

31,13

100,00

19,09

4.271,13

8.900,00

6.990,04

0,00

-2.500,00

0,00

-254,73

-850,00

-649,61

Fondsenwerving **)

-60,00

p.m.

0,00

Bestuurskosten ***)

-553,80

-550,00

-361,40

Bankkosten

-146,90

-300,00

-136,57

Diversen (Postbus, KvK, etc.)

-253,50

-300,00

-241,40

-1.268,93

-2.000,00

-1.388,98

3.002,20

4.400,00

5.601,06

Inkomsten
Giften/Donaties
Contributies
Overige baten
Totaal inkomsten
Uitgaven
Bijdragen aan Undugu
Publicatie kosten (Bulletin, e.d.) *)

Totaal uitgaven
Resultaat
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