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Inleiding
‘Samen’, dat betekent Pamoja in het Swahili, de taal die ze in Kenia spreken. En
‘samen’ is hoe wij met onze stichting willen werken. We 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 we de oplossing realiseren.
Het is onze missie om in Kenia in samenwerking met de lokale bevolking projecten
te beginnen, te begeleiden en uit te voeren. Hierbij richten we ons vooral op
waterprojecten en sanitaire projecten die tegelijk werkgelegenheid voor de lokale
bevolking scheppen.
Pamoja Kenia is afhankelijk van financiële ondersteuning van anderen. We werven
fondsen via acquisitie, BIS (Bureau Internationale Samenwerking) en Wilde Ganzen.
Daarnaast hebben we een webshop ingericht met producten die handgemaakt zijn in
Kenia. Van de opbrengst gaat 35% naar onze lopende projecten en onkosten van de
stichting. Bij Stichting Pamoja Kenia ben je er altijd van verzekerd dat je gift ook
werkelijk wordt besteed aan projecten die ten goede komen aan de lokale bevolking.
Stichting Pamoja Kenia is op 2 november 2011 bij notariële akte opgericht.
Doelstelling van de stichting is:
a. het opstarten, begeleiden en uitvoeren van projecten in Kenia, die onder meer
toezien op het slaan van waterputten, installeren van waterpompen, realiseren van
public toilets/public showers en dergelijke. Met het ontplooien van dergelijke
initiatieven wil de stichting de lokale bevolking ondersteunen;
b. bevordering van de werkgelegenheid door dergelijke projecten op te starten en te
begeleiden om daarmee de toekomst van de kansarme bevolking te verbeteren;
c. bestrijding van ziektes zoals cholera en tyfus.
De stichting is statutair gevestigd in ‘s-Gravenhage.
De stichting heeft een ANBI verklaring, waardoor giften aan deze stichting gedaan
aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.
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Terugblik
In het jaar 2017 is totaal € 16.463,- ontvangen aan giften. Aan projectdoelen is
uitgegeven een bedrag van € 17.744,-. Zie de financiële paragraaf hierna voor verdere
uitleg over de kosten en baten.
Wervingsacties
Na de terugreis uit Kenia in maart 2017 werd Marion gebeld door de heer Bert
Kanter. Hij zei, jij kent mij niet maar ik heb jouw stichting o.a. op de website van
Wilde Ganzen gevonden en ik was onder de indruk. Bert Kanter en Miranda van Os
zouden op 9 juni 2017 in het huwelijksbootje treden. Hun wens was geld te vragen
als huwelijkscadeau en dit aan Stichting Pamoja Kenia te doneren!!
Marion van de Voort en het bestuur waren erg onder de indruk van deze bijzondere
actie. Wederom dank Bert en Miranda.
Daarnaast hebben wij in 2017 op diverse fairs gestaan en een aantal Kenia party’s
gegeven, om onze producten te verkopen. Van de opbrengst gaat 35% naar onze
projecten en onkosten van de stichting. Kenya party’s zijn erg lucratief en houden je
scherp. Middels een interactieve presentatie weten de mensen waarvoor zij kunnen
shoppen voor het goede doel na afloop van de presentatie. Op deze manier kun je je
richten op de juiste doelgroep, immers er zijn zoveel goede doelen, welke moet jij
kiezen en waar heb jij affiniteit mee. Bij Stichting Pamoja Kenia ben je er zeker van
dat het geld op de goede plek terechtkomt. Wij dragen er dagelijks zorg voor om dit
te begeleiden en reizen zelf twee keer per jaar naar onze projecten om deze te openen
en erop toe te zien dat alles naar tevredenheid is uitgevoerd en onze doelstellingen
zijn nagestreefd. Hiermee geef je de bewoners het gevoel dat zij serieus worden
genomen en bij de projecten worden betrokken. Daarnaast opent de Ward (assistent
van de gouverneur) officieel onze projecten en legt de bewoners uit hoe moeilijk het
is om fondsen te werven. Tot nu toe zijn de mensen ons erg dankbaar dat wij hun
van water voorzien. Een eerste levensbehoefte.
Regelmatig worden wij door de pers benaderd waaronder het AD van de regio Den
Haag en omstreken en de NRC. De pers steunt ons in onze missie, dat iedereen recht
heeft op water en hoopt op deze manier eraan mee te helpen, dat mensen aan de
stichting doneren om de projecten te kunnen uitvoeren en onze naamsbekendheid te
vergroten. Ook dit jaar hebben wij tegen een gereduceerd tarief en een keer gratis
geadverteerd in het glossy magazine ‘Leven’ dat in Den Haag en omgeving een
begrip is. Dit is ook goed voor de exposure en opent op de lange termijn deuren die
je niet voor mogelijk had gehouden. Op Social Media zijn wij erg actief en dit werpt
voor onze naamsbekendheid haar vruchten af. Wij hebben door onze
netwerkcapaciteiten en het grote netwerk dat wij door de jaren heen inmiddels
hebben opgebouwd zowel in Nederland als in Kenia, ons verder kunnen profileren
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bij diverse Afrikaanse ambassades in Den Haag waarbij wij regelmatig voor diverse
gelegenheden worden uitgenodigd.
Daarnaast heeft Marion van de Voort, oprichter/voorzitter van Stichting Pamoja
Kenia, een Award gekregen. Een initiatief van The Voice Achievers Award, een
uitvloeisel van The Voice News Magazine opgericht in 1999 door Pastor Elvis Iruh.
Met The Voice Achievers Award wil Pastor Elvis Iruh de mensen bedanken die voor
Afrika of in Afrika werken om dit continent verder te ontwikkelen. Het was een eer
om deze Award in ontvangst te mogen nemen, de uitreiking vond plaats op vrijdag
17 november 2017. Dank u wel Pastor Elvis Iruh.

Projectdoelen
Onze projectdoelen hebben wij ook weer in 2017 kunnen bereiken. Dit was wederom
het slaan van een nieuwe waterput en het installeren van een waterpomp, fase 1 van
ons project. Dit project is geplaatst op het schoolterrein van Mpenda Kula. Door onze
hulp kon de school open blijven. Het bleek dat hier ook elektriciteit aanwezig was.
Dit hebben wij kunnen doortrekken waardoor er geen generator geplaatst hoefde te
worden. De kosten voor het doortrekken van de stroom voor de pomp, draden,
leidingen e.d. zijn opgenomen in de begroting, daarnaast is er een elektriciteitshuis
gebouwd, dat gelijk dient als watertoren voor de watertank. Doordat wij dit hebben
kunnen realiseren heeft dit geresulteerd in het feit, dat de overheid een gedeelte van
de maandelijkse stroomkosten betaalt. Dit is uniek. De 2e fase van ons project nl., het
neerzetten van een public toilet- en public shower complex voorzien van twee
wastafels hebben wij ook kunnen realiseren. Ons Wash Shower & Go project is dus
een begrip geworden. De bevolking wist niet wat zij zagen toen wij het project in zijn
totaliteit officieel openden. Zij waren blij en verrast. Philip Kahindi d draagt de
verantwoordelijkheid, samen met het bestuur in Kenia, dat de projecten goed
worden onderhouden. Binnen de dorpsraad van (in dit geval) Mpenda Kula, worden
er 7 personen aangewezen die om de beurt dienst hebben om de projecten te
beheren, schoonmaken en verder te onderhouden. Wij vinden als stichting, dat de
mensen zelf hun verantwoordelijkheden moeten nemen. Daar moet je hun dus ook
vanaf het begin bij betrekken. Dat geeft een goed resultaat en tevredenheid. De
mensen hebben eindelijk WATER!
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Om Philip Kahindi succesvol en verantwoord de projecten te kunnen laten uitvoeren
is het van belang dat hij gemiddeld twee keer per jaar naar Nederland komt.
Dit om sfeer te proeven van hoe wij hier denken, voelen en vooral zaken doen.
Omdat hij ondertussen behoorlijk bekend is in Den Haag, verschijnt hij af en toe in
de krant. Inmiddels spreekt hij ook een beetje Nederlands en kan zich verstaanbaar
maken.
Het is ook van belang dat onze voorzitter, Marion van de Voort, zelf gemiddeld één
tot twee keer per jaar naar Kenia gaat om daar ook gevoel te krijgen met de
bevolking en de manier van werken. Hierdoor heeft zij behoorlijk wat credits
gewonnen. De mensen zien een gezicht en persoon achter de projecten. En dat is erg
belangrijk.
Change the Game / Wilde Ganzen 2017
Medio maart 2017 werd Marion door Wilde Ganzen benaderd of het voor ons team
in Kenia interessant zou zijn dat twee bestuursleden van de CBO in Kenia, deel
zouden kunnen/willen nemen aan het lokaal fondsenwervingsprogramma Change
The Game van Wilde Ganzen (WG) o.l.v. KCDF in Kenia. WG zou dan 80% van de
kosten op zich nemen en wij als stichting in Nederland 20% van alle kosten. Wij
hebben met ons bestuur in Nederland en met de bestuursleden in Kenia overlegd
t.w. Philip Kahindi (supervisor) en Morris Aziz (penningmeester). Iedereen vond dit
een erg goed idee en Philip en Morris hebben met succes de cursus eind september
2017 afgerond.
Zij moesten een aantal keren naar Nairobi reizen waaronder één keer één week om
met andere cursisten de cursus te kunnen volgen. Zij hebben het fantastisch
gevonden en het team van KCDF (WG in Kenia) was erg enthousiast over hun inzet,
creativiteit en enthousiasme. Philip heeft bijvoorbeeld een voetbalteam opgericht om
middels diverse wedstrijden geld op te halen waarvan een gedeelte naar de projecten
gaat.
Philip en Morris hebben geleerd hoe en waarom zij andere organisaties en bedrijven
om geld kunnen vragen als zij een goed projectplan hebben. Dit was hun vreemd en
durfden zij niet te doen. Philip zelf heeft leuke ansichtkaarten gemaakt die hij
uitdeelt met verschillende geldbedragen erop vermeld zodat mensen ook kunnen
doneren. Het bleek dat Philip en Morris vooruitliepen op de rest van de cursisten.
Dus dit was een schot in de roos. Onze dank gaat dan ook uit naar Wilde Ganzen in
Nederland, die dit programma hebben kunnen realiseren.
Vooruitblik 2018
Ons project voor de medische kliniek in Maramu in 2018 wordt momenteel
(januari/februari 2018) uitgevoerd. Wij hebben op 30 januari 2018 vernomen dat
Gilbert Odera en zijn team van Flo Flo ‘vers’ WATER hebben gevonden! Zij hebben
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circa 25 meter diep moeten graven. Ook dit was een pittig project en Jos Fluitsma,
secretaris van ons bestuur, was zelf ter plekke om te zien hoeveel werk het is om dit
project uit te voeren.

Marion van de Voort reist af naar Kenia op 6 april 2018 om poolshoogte te nemen
van de voortgang van het project. Dit maal was de begroting sluitend inclusief het
vliegticket, transport van/naar het project en accommodatie tijdens het bezoek aan
het project.
Ook hebben wij weer geluk dat er stroom aanwezig is, dit kunnen wij doortrekken,
Philip Kahindi is erg druk bezig met de supervisie van alle werkzaamheden. Hij gaat
samen op pad met de timmerman, loodgieter en aannemer om materialen te kopen
om op deze manier de kosten zoveel mogelijk te beperken. Wat hebben wij toch een
geluk met hem!
Medio april 2018 zal de officiële opening van fase 1 van ons Wash Shower & Go
project no. 5 plaatsvinden. Nl. de waterput met pomp, elektriciteitshuis, doortrekken
van de stroom en het plaatsen van de watertank op het elektriciteitshuis. De
watertank bevat 1000 liter en als deze vol is, kunnen er circa 300 mensen water van
gebruiken. De watertank wordt elke dag bijgevuld.
Dit keer kan Marion wederom zelf fase 1 van het project openen en met de bevolking
praten en uitleg geven.
Middels onze Social Media kanalen zoals Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter en
onze nieuwsbrief wordt u volledig op de hoogte gehouden over de voortgang van
onze projecten.
Dank u voor uw aandacht en uw interesse in Stichting Pamoja Kenia.
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‘s-Gravenhage, 31 januari 2018
Het bestuur,
Marion J. van de Voort (voorzitter)
Theo A.A.H.L. Vogels (penningmeester)
Jos L. Fluitsma (secretaris)
Marjo J.B. van der Knaap (algemeen bestuurslid)
Fokelien S. Zijp (algemeen bestuurslid)
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RESULTATENREKENING VAN DE STICHTING PAMOJA KENIA
OVER 2017
(bedragen x € 1)
INKOMSTEN
Ontvangen giften
Brute winst (artikelen)
Project inkomsten
Teruggave btw en douane
Opbrengst veiling en benefiet
Totaal inkomsten

2017

2016

16.463
718

19.347
787
266
194

320
17.501

20.594

UITGAVEN
Diverse kosten
Bestuurskosten
Bankkosten

559
3.598
145

151
262
143

Totaal algemene kosten
Wervingskosten
Kosten merchandise
Besteed aan doelstelling
Totaal uitgaven

4.302
1.323
1.271
17.744

556
1.817
1.082
9.360

24.640

Tekort
Overschot

12.815

7.139
7.779

Het tekort van 2017 is gefinancierd met overschot 2016.
De post “Ontvangen giften “ en “Besteed aan doelstelling “ is eigenlijk € 3.560
hoger vanwege deze subsidie van Wilde Ganzen.
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Specificatie van “Besteed aan doelstelling “:
Project Mpenda Kula

Waterpomp

5.000,-

Elektriciteit

500,-

Shower & Go
Waterpomp
In november naar
Wilde Ganzen
TOTAAL
Subsidie Wilde
Ganzen
TOTAAL
*

4.534,590,-

7.120,- *
17.744,-

3.560,- *
21.304,-

Is voor het project : “ Water voor de medische kliniek

van Maramu “ in Kenia, gestart medio januari 2018.
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BALANS VAN DE STICHTING PAMOJA KENIA
ACTIVA

31/12/2017

31/12/2016

97

35

Spaarrekeningen

1.211

8.385

Totaal activa

1.308

8.420

Vrij besteedbaar vermogen

1.308

8.420

Totaal passiva

1.308

8.420

Liquide middelen

PASSIVA
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