
Stichting Gehandicapten Kwale

Bestuursverslag behorende bij de jaarrekening 2018

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u, ter afsluiting van het boekjaar 2018, de jaarrekening 2018
van uw Stichting. De jaarrekening bestaat uit  de balans per 31 december
2018, de rekening van baten en lasten over 2018 alsmede een toelichting op
de balans.

Algemeen

De Stichting Gehandicapten Kwale is opgericht op 10 november 2003 met als
doel:

● het helpen realiseren van accommodaties en voorzieningen voor
gehandicapte kinderen en jeugdigen in Kenia;

● het  stimuleren  van  een  passend  onderwijsaanbod  aan  gehandicapte
leerlingen;

● het bevorderen dat meer gehandicapte leerlingen gebruik maken
van speciaal onderwijs;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt – of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
● verwerven  van  gelden  en  goederen  om  de  accommodaties  en

voorzieningen te kunnen bouwen;
● samenwerken  met  stichtingen,  verenigingen  en/of  publiekrechtelijke

lichamen die een gelijk doel nastreven;
● professionals als vrijwilligers de projecten te laten bezoeken;
● alle andere mogelijkheden waarlangs het doel bereikt kan worden.

De samenstelling van het dagelijks bestuur per 31 december 2018 is:

● Dhr. K Roosjen, voorzitter
● Mw. S. de Graaf-Helfensteijn, secretaris
● Dhr. P. Klein, penningmeester
● Mw. M. Dekker, lid



Resultaat en activiteiten in 2018
 In 2018 is vier keer vergaderd. Vaste onderwerpen zijn:

 activiteiten
 projecten
 samenwerking HS Leiden (stagiaires).

 
Dit  jaar  zijn  er  vijf  activiteiten  georganiseerd,  waarvan  de  opbrengsten
(grotendeels)  voor  Kenia  waren.  In  januari  werd  er  een  bridgedrive
georganiseerd op Praktijkcollege Het Metrum. Op zondag werd de aula van de
school  gereed  gemaakt  om  rond  de  tachtig  bridgers  te  ontvangen.
Werkgroepleden van de stichting zorgden voor lekkere hapjes en drankjes.
Het  was  een  zeer  geslaagde  middag,  terugkerend  elke  derde  zondag  van
januari. Opbrengst €1180 In juni organiseerde De Thermiek  een zomerfeest
in het teken van Kenia met een  opbrengst van €600. Er konden  heerlijke
hapjes  en drankjes  gekocht  worden en voor  de leerlingen waren er  leuke
activiteiten om te doen. Verder was er de golfclinic voor gevorderden. Voor
hen (met of zonder handicap) waren leuke prijsjes te verdienen.  Opbrengst
€760 Ook het  jaarlijkse diner,  in  september,  heeft  weer  een mooi  bedrag
opgeleverd:  €1265. Praktijkcollege Het Metrum en De Dukdalf  hebben een
deel  van de  opbrengst van de  kerstmarkt  overgemaakt  naar  de stichting:
€610 

Daarnaast zijn er in 2018 mooie giften gedaan. Zie hiervoor de jaarrekening.

Dit alles met de bedoeling geld in te zamelen voor de volgende projecten in
Milalani. De jongensslaapzaal moet nodig opgeknapt worden, het dak lekt, de
bedden  zijn  oud  en  de  matrassen  heel  vuil.  Daarnaast  is  er  geen
watervoorziening.  Watertonnen  aangesloten  op  dakgoten  zijn  bittere
noodzaak. Hiervoor is €5000 beschikbaar (en nodig).     

 
In mei is het bestuur met een aantal werkgroepleden naar Kenia  geweest    om
de lopende projecten te  bekijken en te  beoordelen op o.a.  de staat  van het
onderhoud. Vaste adressen om te bezoeken zijn: Makobe, weeshuis, Samburu en
de EARC.  De tuinen bij de verschillende scholen hebben onze aandacht; zij zijn
belangrijk  voor de voedselvoorziening en bij  het praktische onderwijs  aan de
leerlingen. Ook de reguliere scholen van...........  zijn bezocht, omdat daar onze
stagiaires een aantal weken meelopen. 
Op  de  verschillende  scholen  hebben  we  vernomen,  dat  de  directeuren
overgeplaatst  gaan worden naar Malindi  om hun kwaliteiten op ander special
units  in  te  gaan  zetten.  We zijn  benieuwd wat  dat  gaat  betekenen  voor  de
scholen in Kwale. Belangrijk punt voor de reis in 2019. 
We hebben tijdens ons bezoek met de twee stagiaires gesproken. Zij waren heel
enthousiast; ze hadden wel tijd nodig om de draad zinvol te kunnen oppakken.
Het heeft voor de school in Makobe een prachtige map opgeleverd met van elke
leerling een beschrijving van belangrijke informatie + foto en een beginsituatie
met daaraan gekoppelde doelen om aan te werken.  
In 2019 zullen er geen stagiaires vanuit HSL naar Kenia gaan. Er is slechts een
gegadigde; het beleid is dat stagiaires minstens met z’n tweeen moeten zijn,
vanuit veiligheids oogpunt. 



  
Te verwachten activiteiten en ontwikkelingen in 2019
Voortzetting stageproject met Hogeschool Leiden;
voortzetten bouwproject  in  Milalani:  jongensslaapzaal,  nieuwe bedden en
matrassen, dak en watervoorziening; bezoek Kenia om eea te openen in
Milalani; organiseren bridgedrive, golfclinic, thema-avond en scholenacties.
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