Beleidsplan
Onze visie
Wij vinden dat iedereen op de wereld toegang moet hebben tot veilig en schoon drinkwater
en een toilet en douche moet kunnen gebruiken.
Water
Water is een basisbehoefte voor iedereen in de wereld. Helaas is water nog steeds niet
overal beschikbaar. Onze stichting wil een steentje bijdragen om dat te veranderen. Schoon
drinkwater en überhaupt water betekenen minder kans op uitdroging en ziektes, en dus ook
op overlijden.
Sanitair
Ook openbare toiletten en douches zijn onmisbaar. We zien dat aan ons project ‘Wash
Shower and Go’. Goede sanitaire voorzieningen voorkomen ziektes zoals tyfus en cholera.
De bewoners doen nu hun behoefte gewoon in de bush. Het is een vicieuze cirkel. De grond
wordt bevuild en verontreinigd, men krijgt ziektes en men ademt chemische stoffen in.

Onze missie
In het gebied Matsangoni (Kilifi, North Coast Mombasa) in Kenia, waar (nog steeds de)
vrouwen gemiddeld 15 tot 20 kilometer moeten lopen voor een emmer water, gaan we in
ieder dorp een pomp slaan. We doen dat in samenwerking met de lokale gemeenschap en
het lokale Ministerie van Volksgezondheid in Kilifi. Met 1 pomp krijgen 600 inwoners toegang
tot drinkwater. Wij werken in een gebied met een totaal aantal van 6.000 inwoners. Dit
betekent, dat we in dit gebied 10 waterpompen willen plaatsen. We hebben inmiddels 1 dorp
al kunnen voorzien van een waterput met waterpomp.

Onze ambities
In de komende 3 jaar gaan wij nog 9 waterpompen slaan in het gebied Matsangoni waar
6.000 mensen wonen. We stellen een overeenkomst op met de dorpsoudsten in de
betreffende dorpen en onze (Keniaanse) supervisor.
In die overeenkomst verklaren de dorpsoudsten zich verantwoordelijk voor het goede gebruik
en het onderhoud van de pomp en de eerlijke verdeling van het water. De inwoners betalen
3 KSh (3 eurocent) voor 1 liter water en 30 KSh (28 eurocent) per keer voor het gebruik van
de openbare toiletten en douches.
Toezicht ter plaatse
De supervisor van Stichting Pamoja Kenia woont en werkt in Kenia. Hij woont in Matsangoni
als hij niet voor zijn werk in Diani Beach (South Coast Mombasa) moet zijn. Hij is samen met
de dorpsoudsten verantwoordelijk voor het goede verloop van de waterpompprojecten en
krijgt een toelage voor zijn vervoer en voor onkosten zoals drinken en eten.
De supervisor rapporteert regelmatig over de voortgang van de projecten. Hij stuurt foto’s
mee die een beeld van de voortgang laten zien.
Het bestuur van Stichting Pamoja Kenia in Kenia ziet erop toe dat de projecten goed
verlopen en springt bij als de supervisor afwezig is.

Toezicht vanuit Nederland
De voorzitter van onze stichting gaat in principe 2 x per jaar naar Kenia om te onderzoeken
op welke plekken het beste nieuwe projecten kunnen worden uitgevoerd en om te checken
hoe de huidige projecten verlopen. Zij probeert haar reis zo te plannen dat zij de feestelijke
ingebruikneming van de waterputten kan meevieren. Ze maakt dan ook foto’s en een verslag
van de concrete resultaten. Zij krijgt alleen een vergoeding voor haar reiskosten.
Over haar bevindingen doet de voorzitter verslag aan het bestuur in Nederland en informeert
zij de donateurs van de stichting. Zodat de donateurs kunnen zien dat hun geld goed wordt
besteed.
Donaties
We halen donaties binnen via:
Wilde Ganzen
telefonische koude/warme acquisitie
verkoop van ambachtelijke Keniaanse producten:
 via onze webshop
Van de opbrengsten gaat 50% naar de stichting. (De andere 50% gebruiken we om
noodzakelijke kosten en investeringen van de stichting te betalen). Een 4e jaars
hbo-student zal de webshop in het eerste halfjaar van 2015 gaan promoten als
afstudeeropdracht.
 via diverse beurzen en dergelijke.
Over onze eigen werving voor dit project van 75.000 euro (huidige schatting en prijspeil voor
circa 8 projecten) in de komende 3 jaar vragen wij een subsidie aan van 35 % bij Wilde
Ganzen bij ons eerste project.

Sterk punt van onze stichting
Onze stichting is sinds 2011 actief in het gebied Matsangoni. Wij geloven er sterk in dat
iedere ontwikkeling in samenwerking met de lokale bevolking tot stand moet komen.
Samenwerking leidt tot duurzame oplossingen die worden gedragen door de mensen voor
wie wij de oplossing realiseren. Daarom hebben wij een supervisor ter plaatse die deel
uitmaakt van de lokale bevolking. Hij kent de lokale gebruiken en heeft contacten met
aannemers en anderen die zijn betrokken bij de aanleg van de putten. Hij kan er ook voor
zorgen dat onze projecten voldoen aan de lokale wetgeving.
Daarnaast is transparantie onze grote kracht. Bij onze stichting komen alle donaties op de
juiste plek terecht!

Mogelijke bedreiging
De omstandigheden in het gebied Matsangoni zijn moeilijk. Door recente aanslagen is het
toerisme in Kenia fors teruggelopen. Daardoor zijn veel mensen hun werk kwijtgeraakt. Zelfs
de kleinste bijdrage voor water, toilet en douche kan dan moeilijk zijn.
De situatie in het land vraagt ook oplettendheid bij bezoek van vertegenwoordigers van onze
stichting aan de projecten.

PR/informatie
Wij houden onze donateurs en andere belangstellenden op de hoogte van activiteiten en
resultaten van onze stichting. We doen dat via:
- onze website www.pamoja-kenya.com
- nieuwsbrieven
- directe contacten met onze voorzitter.

