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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 (telefonische) 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. 

 

  

http://www.pamoja-kenya.com/webshop/
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Terugblik 

 

In het jaar 2018 is totaal € 7.204= ontvangen aan giften. Zie de financiële paragraaf 

hierna voor verdere uitleg over de kosten en baten. 

 

Wervingsacties/Naamsbekendheid 

 

In 2018 hebben wij weer op diverse fairs en festivals gestaan (waaronder het Kwaku 

Summer Festival in Amsterdam) om onze producten te verkopen. Van de opbrengst 

gaat 35% naar onze projecten en onkosten van de stichting. Naast het verkopen van 

de producten doen wij zeer regelmatig aan acquisitie in diverse vormen. Waaronder 

het benaderen per telefoon van bedrijven om te vragen of ze iets doen aan 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en of ze dat dan in samenwerking met 

Pamoja Kenia willen doen. Dit genereert ook exposure voor het bedrijf. Bij een 

donatie van minimaal € 500,- wordt het logo van het bedrijf op de website van 

Pamoja Kenia geplaatst en/of komt de naam op het naambord bij het project 

waarvoor het bedrijf heeft gedoneerd. Tevens lift het bedrijf mee op de publiciteit 

van Pamoja Kenia, die zeer regelmatig in de publiciteit staat. 

 

Marion van de Voort heeft een aantal presentaties gegeven om de naamsbekendheid 

van Stichting Pamoja Kenia onder de aandacht te brengen. Onder meer in december 

2018 tijdens Jamhuri Day (Onafhankelijkheidsdag), die de Keniaanse ambassade in 

Den Haag organiseert voor de Kenianen die leven in de diaspora. 

 

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. We reizen zelf 

twee keer per jaar naar onze projecten om deze te openen en erop toe te zien dat alles 

naar tevredenheid is uitgevoerd. Zo controleren we ook of onze doelstellingen zijn 

nagestreefd.  
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Hiermee geven we 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. Geen WATER, geen LEVEN! 

 

Regelmatig worden wij door de pers benaderd waaronder het AD van de regio Den 

Haag en omstreken. De pers steunt ons in onze missie, dat iedereen recht heeft op 

water. Ze 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 in 2018 hebben wij weer in het glossy magazine ‘LEVEN!’ kunnen 

adverteren. Dit zorgt ervoor dat Stichting Pamoja Kenia in Den Haag en omgeving 

een begrip geworden 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 ons 

verder kunnen profileren bij diverse Afrikaanse ambassades in Den Haag dankzij 

onze netwerkcapaciteiten en het grote netwerk dat wij door de jaren heen inmiddels 

hebben opgebouwd zowel in Nederland als in Kenia. Daardoor worden wij 

regelmatig voor diverse gelegenheden uitgenodigd.  

Daarnaast heeft Marion van de Voort, oprichter/voorzitter van Stichting Pamoja 

Kenia, diverse awards gekregen. Waaronder awards van Woman Economic Forum, 

VBM Businessclub en The residents of Matsangoni Ward in Kilifi County Kenia. 
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Projectdoelen 

 

Ook in 2018 hebben we onze projectdoelen kunnen bereiken. Dat is het slaan van een 

nieuwe waterput en het installeren van een waterpomp, fase 1 van ons project. Dit 

project is gerealiseerd bij de medische kliniek van Maramu (village). Het project kon 

niet worden geplaatst op het terrein van de medische kliniek. Daar sluit het hek 

namelijk ’s avonds om 18 uur, waardoor de inwoners van Maramu village (600 

mensen) dan geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Het project ligt net iets 

buiten het hek van de kliniek waardoor zowel de kliniek als de inwoners gebruik 

kunnen maken van het project. Daarnaast kan de medische kliniek het halen van 

water en het gebruikmaken van het toilet of het nemen van een douche niet betalen 

en de bewoners wel. Op deze manier is het project weer zelfredzaam. Tenslotte moet 

het project worden onderhouden zowel technisch als hygiënisch en dat kan niet 

zonder financiën. Stichting Pamoja Kenia is de ‘producer’ en zorgt dus voor de 

financiën, maar de mensen zelf zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. En als wij 

tijdens onze bezoeken zien, dat men niet onze regels opvolgt zoals deze in de 

statuten zijn opgenomen, sluiten wij het project. In deze is Philip Kahindi een zeer 

belangrijke schakel, evenals Morris Aziz. Beiden van de CBO in Kenia.  

Ook bij dit project hadden wij het geluk dat er elektriciteit aanwezig was. Wij konden 

die 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, 

betaalt de overheid een gedeelte van de maandelijkse stroomkosten. Dit is uniek. De 

2e fase van ons project, het neerzetten van een public toilet- en showercomplex 

voorzien van twee wastafels, hebben wij ook kunnen realiseren. Ons Wash Shower & 

Go project is dus een begrip geworden. De medische kliniek en de inwoners van 

Maramu waren ontzettend blij. Ze kwamen persoonlijk naar mij toe op een zeer 

regenachtige dag om mij te bedanken. Een zeer goede vriendin van mij was zelfs 

speciaal voor de opening uit Nairobi gekomen. Maar zoals ik altijd zeg: zonder het 

team in Kenia en vooral Philip Kahindi was dit nooit gelukt. Philip voelt zich zeer 

verantwoordelijk voor de uitvoer van de projecten. Het is daarom belangrijk dat hij 

gemiddeld twee keer per jaar naar Nederland komt om hier sfeer te proeven en zijn 

verhaal te vertellen bij onder andere Wilde Ganzen. Als hij in Nederland is, 

organiseren wij altijd een ‘Kenia’-party waar hij zelf de mensen kan bedanken en kan 

spreken en uitleg te geven. 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 

opgebouwd. De mensen zien een gezicht en persoon achter de projecten. En dat is 

erg belangrijk. 
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Vooruitblik 2019  

 

De uitvoering van de projecten voor de scholen in Oyumbo Maweni en Roka 

Maweni gaan vanaf maandag 25 maart 2019 starten. Wij zijn dit keer iets later met 

het begin van de uitvoering omdat het moeilijker bleek fondsen te werven. 

 

         
 

Gilbert Odera van Flo Flo gaat samen met zijn team starten met de school in Oyumbo 

Maweni. Na het laatste bezoek van Marion van de Voort in februari 2019 bleek het 

nodig hier als eerste te beginnen. De school ligt middenin een cementgroeve en er is 

absoluut helemaal niets. Het was voor de 1e keer een zeer emotionele ervaring. Het 

was vreselijk om dit te zien. Maar in ieder geval heeft de overheid er een school 

kunnen neerzetten. 

 

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! 

 

Via onze socialmediakanalen 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 maart 2019 

 

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) 

 



8 

 

RESULTATENREKENING VAN DE STICHTING PAMOJA KENIA 

OVER 2018 
(bedragen x € 1) 

  
INKOMSTEN 2018  2017  

     

Ontvangen giften 7.204  16.463  

Brute winst (artikelen) 534  718  

Project inkomsten      

Teruggave btw en douane 98            320  

Opbrengst veiling en benefiet     

Totaal inkomsten  7.836         17.501 

     

UITGAVEN     

     

Diverse kosten  183  559  

Bestuurskosten 3127  3.598  

Bankkosten 146  145   
  

 
 

Totaal algemene kosten  3.456  4.302 

     

Wervingskosten 411  1.323  

Kosten merchandise 983  1.271  

Besteed aan doelstelling 150  17.744  

     

Totaal uitgaven  5.000  24.640 

      

     

Tekort    7.139 

Overschot  2.836   

 

Het tekort van 2017 is gefinancierd met het overschot van 2016. 

In 2017 is de post “Ontvangen giften” en “Besteed aan doelstelling” 

Eigenlijk € 3.560 hoger vanwege de subsidie van Wilde Ganzen.  

 

Besteed aan doelstelling (medische kliniek van Maramu village) ad € 150,-,. Dit is zo 

laag, omdat de gelden hiervoor eind 2017 al zijn overgemaakt : € 7.120,- naar Wilde 

Ganzen en met de subsidie van Wilde Ganzen (€ 3.560,-) werd het totaalbedrag : 

€ 10.680,-.  
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SPECIFICATIE VAN “BESTEED AAN DOELSTELLING”: 

 

                                                                                                           2018                 2017 

Project Medische kliniek 

Maramu 

Waterpomp      150                 5000     

   

 Electriciteit                               500 

   

 Shower & Go                             4.534 

   

 Waterpomp                               590 

   

In november 2017 naar  

Wilde Ganzen 

                            7.120 

Subsidie Wilde Ganzen 

Voor project Mpenda 

Kula 2017 

                            3.560 

   

TOTAAL      150               21.304   
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 BALANS VAN DE STICHTING PAMOJA KENIA 

 
ACTIVA 31/12/2018 31/12/2017 

   

Liquide middelen   ( betaalrekening ) 44  97 

   

Spaarrekeningen 4.100   1.211 

Totaal activa 4.144 1.308 

   

   

PASSIVA   

   

Vrij besteedbaar vermogen 4.144 1.308 

   

Totaal passiva             4.144            1.308 

 

 

 

 

 

 
  


