Undugu Society of
Kenya (USK)
USK is begin jaren zeventig begonnen om straatkinderen in
Nairobi voedsel, onderdak en
een opleiding te geven. Dit doet
USK ook nog in zijn 5e decennium. Activiteiten zijn onder meer:
opvang van kansarme kinderen
en zelfhulpgroepen van jeugd en
van volwassenen veelal in de
sloppenwijken van Nairobi.

Undugu Vriendenkring
Nederland (UVN)
UVN bestaat uit vrijwilligers die
USK ondersteunt met het werven van fondsen voor concrete
projecten en door het geven
van advies.
Internet: www.undugu.org
Mail: martien43jacobs@ziggo.nl
Postadres: Undugu
Vriendenkring Nederland (UVN)
Westerpark 56
2231 DL, Rijnsburg
Giro: NL72 INGB 0001 9128 25
Bestuur
Martien Jacobs (voorzitter),
Line Francken (secretaris),
Pien Hogenbirk ( penningmeester)
Volg ons op

Aloys Opiyo directeur Undugu tot
eind 2021
ALV 2020 vrienden op afstand
Einde van Vriendenkring in 2022.
Steun aan Undugu
In de moeilijkste periode van haar bestaan leidt Aloys Opiyo, die
velen van ons persoonlijk kennen, Undugu. Financiële problemen
door het wegvallen van de belangrijkste sponsoren en een in het
verleden opgebouwde schuld maken de manoeuvreerruimte erg
beperkt. De personeelsbezetting is sterk teruggebracht tot 17 personen.
Om Undugu door deze periode
heen te helpen heeft Aloys nadat hij al met pensioen was gegaan, vorig jaar de leiding weer
op zich genomen. Hij blijft aan
tot eind 2021.
Als Vriendenkring hebben wij
hem onze maximale steun toegezegd. Daarom hebben we dit
jaar het grootste deel van het opgespaarde geld, € 20.000, overgemaakt naar Undugu. Zoals gemeld in het voorgaande bulletin is
dit geld voor het grootste deel besteed aan het weer op orde brengen van het opvangcentrum in Kitengela. De rest is besteed het
terugplaatsen van kinderen in hun gezinnen.
Voor volgend jaar is aan Aloys een bedrag van € 10.000 toegezegd. Dat hebben we nog niet helemaal bij elkaar maar dat komt
wel goed met de contributiebetaling over 2021 en extra donaties
die we gelukkig nog regelmatig mogen ontvangen.
De Algemene Ledenvergadering 6 september
Deze vergadering vond plaats als Zoom-meeting omdat fysiek bijeenkomen niet mogelijk was (en is).
De vergadering ging akkoord met de voor 2021 toegezegde financiële steun aan Undugu.
In deze ALV werd vooral de toekomst van de Vriendenkring besproken. Nog langer doorgaan zien weinigen zitten. Het vervangen
van bestuursleden lukt ook niet meer. Afgesproken werd dat we
ons in 2021 zouden opheffen, tenzij we nog een goede reden zouden zien dat (nog) niet te doen. Na overleg met de Duitse Vriendenkring hebben we besloten het opheffen van de Vriendenkring
nog een jaar uit te stellen. De Duitse Vriendenkring gaat door tot
eind 2022. Samen kunnen we Aloys nog steunen tot hij het stokje

UVN leden en vrienden nieuwsbrief 1- December 2020

Gooi deze nieuwsbrief niet weg! Geef hem door aan familie, vrienden of kennissen. Bedankt

heeft doorgegeven. Pien wil gedurende die tijd het penningmeesterschap blijven vervullen. Henk Hellegers ondersteunt het bestuur
zonder daar formeel zitting in te nemen.
Wij hopen dat het helpt bij het aantrekken van nieuwe sponsoren als
de Vriendenkringen zichtbaar aanwezig zijn en Undugu financieel
steunen in 2021.
Bedankt voor uw bijdrage 2020
Dank zij uw contributies en de extra donaties van onze leden hebben we Undugu in 2020 met een mooi bedrag kunnen steunen. Anders dan voorgaande jaren waarbij onze bijdrage relatief klein was
ten opzichte van het totaal, en niet heel veel verschil maakte was
dat dit jaar juist wel het geval. Aloys heeft ons daarvoor bedankt.
Het bestuur geeft deze dank graag door en voegt daar onze eigen
dank bij.

!!Denk aan uw contributie voor 2021. Daarmee
kunnen we onze toezeggingen voor aan Aloys en
Undugu gestand doen!!

UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie
die het werk van onze partnerorganisatie Undugu in Nairobi ondersteunt. Wij doen bij voorkeur
door het werven van fondsen voor
concrete projecten. Wij kennen
Undugu door persoonlijke contacten. UVN is een vereniging.
Ondersteun ons werk door lid te
blijven of dat voor maar €20,-/jaar
te worden. Lid worden? Mail naar
martien43jacobs@ziggo.nl.
ZO ONDERSTEUNT U ONS
Uw donaties zijn de basis voor het
realiseren van concrete projecten
voor straatkinderen en wijkbewoners. Wij zijn een ANBI erkende
goede doelenorganisatie. De
giften aan UVN zijn bij uw belastingaangifte aftrekbaar.
Ook in 2021 is de contributie
€20,- . U bespaart ons de moeite
en kosten u een afzonderlijke
contributienota toe te zenden als
U de contributie voor 2021
overmaakt. Alvast bedankt.
Ons rekeningnummer:
NL72 INGB 0001 9128 25.
Bekendheid is voor ons erg belangrijk. Word vriend van onze
facebookpagina door onze pagina
te ‘liken’. Een andere manier is om
een actie voor Undugu te organiseren: een sponsorloop, overbodige spullen verkopen op marktplaats
etc. Kortom: uw bijdrage is bijzonder welkom!
Colofon
Uitgave van Undugu Vriendenkring
Nederland. Redactie: Martien Jacobs.
Vormgeving: MJ. En M.K. Oplage
150
Twitter:
https://twitter.com/UnduguNL
Scan onze QRcode
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