
Stichting Gehandicapten Kwale

Bestuursverslag behorende bij de jaarrekening 2019

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u, ter afsluiting van het boekjaar 2019, de jaarrekening 2019
van uw Stichting. De jaarrekening bestaat uit  de balans per 31 december
2019, de rekening van baten en lasten over 2019 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 2019
 In 2019 is drie 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 €1020. In juni organiseerde De Thermiek  een zomerfeest
in het teken van Kenia met een opbrengst van €725. Er konden  heerlijke
hapjes  en drankjes  gekocht  worden en voor  de leerlingen waren er  leuke
activiteiten om te doen. Nieuw was de golfclinic voor zowel gevorderden als
voor  beginners,  die  fantastische  slagen  lieten  zien.  Alsof  zij  nooit  anders
gedaan hebben!  Voor  de  gevorderden (met  of  zonder  handicap)  waren er
leuke prijsjes te verdienen. Opbrengst € 1150. Ook het jaarlijkse diner, in
november, heeft weer een mooi bedrag opgeleverd: €1412,75. Praktijkcollege
Het Metrum heeft een deel van de opbrengst van de kerstmarkt overgemaakt
naar de stichting: €408,70.  

Daarnaast zijn er in 2019 mooie giften gedaan door Mw. Nelleke Ruijters en
PROO Leiden. Zie hiervoor de jaarrekening.

Dit alles met de bedoeling geld in te zamelen voor de volgende projecten in
Milalani.  We  zijn  daar  namelijk  nog  niet  klaar.  Een  slaapzaal  moet  nog
opgeknapt worden en ook de huidige ‘oude’ keuken voldoet bij lange na niet.

 
In  mei  is  (een  deel  van)  het  bestuur  met  twee  werkgroepleden  naar  Kenia
geweest    om de opening van de opgeknapte en vernieuwde slaapzaal van de
jongens en de nieuwe watervoorziening officieel te openen. Ook is een bezoek
gebracht aan de scholen in Malindi waar de directeuren naar overgeplaatst zijn
vanuit de scholen in Kwale. Natuurlijk kan er in die scholen geinvesteerd worden.
Besloten is om voorlopig vanuit onze stichting in Kwale te blijven ; daar is nog
genoeg te doen. Een uitzondering daarop is de school in Samburu. Daar is het
nog steeds wachten op een eventuele verhuizing. 
Ook is de aandacht uitgegaan naar eventueel     nieuwe stageplekken voor onze
staigiaires vanuit Hogeschool Leiden. De dovenschool kan zeker interessant zijn.
De vraag is of we voldoende vertrouwen hebben in de nieuwe directeuren op de
scholen in Kwale om de huidige stageplekken te handhaven. 
In 2019 zijn er geen stagiaires vanuit HSL naar Kenia geweest. Er was slechts
een gegadigde; het beleid is dat stagiaires minstens met z’n tweeen moeten zijn,
vanuit veiligheidsoogpunt. 
  

Activiteiten en ontwikkelingen in 2020
Voortzetting stageproject met Hogeschool Leiden;



Opstarten bouwproject  in  Milalani  voor opknappen volgende slaapzaal  en
keuken; organiseren bridgedrive en scholenacties.

 Geraamde kosten project Milalani: €10.000
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