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Voorwoord

    Gouda, 26 augustus 2010 

De stichting Stichting KIJANA – verder genoemd als Stichting KIJANA – is opgericht op 28 mei 

2008 te Gouda. Dit betekend dat dit beleidsplan de basis zal zijn voor het bestuur en om het vanaf 

de start van Stichting KIJANA tot in ieder geval 2015 als leidraad te laten fungeren.

Als doel heeft Stichting KIJANA scholen in Kenya financieel en materieel bij te staan. En niet op 

de laatste plaats, dezelfde scholen bijstaan met kennis die de scholen nodig hebben om voort te 

kunnen blijven bestaan.

De doelstelling van Stichting KIJANA is niet het geven van financiële middelen aan bijvoorbeeld 

scholen, onderwijscentra en / of particulieren die na een korte periode opdrogen en weer dienen te 

worden aangevuld. Wij willen deze cyclus anders laten verlopen. Wij ondersteunen scholen die 

geen subsidie van de Kenyaanse overheid genieten, zodat zij op korte termijn kunnen profiteren 

van een community-based systeem waarin scholieren, docenten en ouders allen een rol spelen. 

Dit doel wordt mede behaald door middel van individuele sponsoring van de scholieren. Een 

sponsoring met persoonlijke contacten tussen sponsor en gesponsorde, waar het volledige gezin 

baat bij heeft. Hierbij zal ook gelet worden op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het 

gezin. Daarbij stimuleren wij hen ook om een eigen financiële huishouding bij te houden - hiermee 

wordt de lokale economie gestimuleerd. 

De kracht van onze projecten ligt in de kleinschaligheid, de haalbaarheid en de individuele 

begeleiding en aanpak. De projecten worden opgezet in samenwerking met de gemeenschap en 

stellen de persoonlijke groei van de persoon centraal.

Wij hopen de komende jaren, met uw hulp, een mooie start te kunnen realiseren!

Namens het bestuur van Stichting KIJANA,

Lenette Vlasman
Voorzitter
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Missie en Doelstellingen

Dit hoofdstuk beschrijft de filosofie en uitgangspunten van Stichting KIJANA. Welke missie heeft 

de stichting en hoe vertaalt zich dat in haar doelstellingen?

2.1 	
 Visie en Missie

In Nederland is het voor de meeste mensen de gewoonste zaak van de wereld om naar werk of 

school te gaan, sport, muziek, of andere activiteiten te ontplooien en iedere dag tenminste één 

warme maaltijd te eten en schoon water drinken. Helaas is dit geen vanzelfsprekendheid in de rest 

van de wereld. In veel derdewereldlanden zoals Kenya kunnen veel kinderen niet naar school. De 

volwassenen hebben geen werk en/of te weinig inkomen om voor hun familie te zorgen. Door 

onvoldoende middelen, gebrek aan hulp, onmacht, en soms ook onverschilligheid van de lokale 

overheid vallen veel mensen in Kenya buiten de boot.

Directe hulp bieden, zoals een financiële injectie, voedselverstrekking of ziekenhulp biedt in dit 

soort gevallen een tijdelijke oplossing. Wij denken dat in aanvulling daarop gezocht moet worden 

naar een meer structurele aanpak en oplossing voor deze problematiek. Stichting KIJANA gelooft 

– zoals het motto al doet denken – dat de jeugd in dit geval de toekomst is. Onderwijs biedt 

jongeren een kans op een goede toekomst. Om deze toekomst te behouden, hecht KIJANA er dan 

ook sterk belang aan dat een groot deel van de door haar te ondersteunen activiteiten 

daadwerkelijk een duurzaam effect zullen hebben. De projecten en individuen die hulp van 

KIJANA ontvangen, moeten uiteindelijk in staat zijn hun eigen situatie in de hand te nemen en te 

kunnen verbeteren. Deze visie, op de wijze waarop ondersteuning verleent dient te worden, is 

vertaald in de volgende doelstelling voor Stichting KIJANA.

2.2 Doelstellingen

Het financieel ondersteunen van scholen in Kenya en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woords.

Stichting KIJANA tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van sponsoring van 

individuele kinderen op die scholen.
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2.3 	
 Realisatie Doelstellingen 

A. Uitvoering van Projecten

Stichting KIJANA richt zich op lokale scholen die geen subsidies van overheden genieten, en 

werkt nauw samen met de lokale schooldirecteuren en / of initiatiefnemers. Voor het invullen van 

de gestelde doelen heeft Stichting KIJANA dan ook een concept uitgewerkt waarbij de scholen een 

overeenkomst sluiten en deels verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van de uitvoering 

hiervan. Stichting KIJANA wil in samenwerking met lokale partijen deze scholen en / of 

initiatieven versterken en waar nodig verder uitwerken. Op dit moment worden de betreffende 

projecten door de lokale overheid niet ondersteund en is er geen sprake van een duidelijke en 

gestructureerde aanpak. De projecten worden verder uitgebreid beschreven.

B. Fondsenwerving

In Nederland houden de bestuurders en vrijwilligers van Stichting KIJANA zich bezig met 

fondsenwerving om de projecten te kunnen ondersteunen. We doen dat via een aantal kanalen; 

particuliere donateurs, eenmalige acties en andere fondsen of stichtingen die als doel hebben 

projecten in ontwikkelingslanden te financieren. Hieronder gaan we kort in op de genoemde 

kanalen.

B.1 Particuliere Donateurs

Stichting KIJANA biedt diverse mogelijkheden voor particuliere donateurs. 

- Het ‘pleegoudersysteem’, waarbij driejaarlijks een vast bedrag wordt overgemaakt. Dit 

bedrag wordt door Stichting KIJANA besteed aan het onderhoud van het ‘sponsorkind’ 

van de donateur. De donateur ontvangt enkele malen per jaar brieven, foto’s en 

schoolrapporten van het sponsorkind.

- Reparatie- en bouwprojecten, waarbij er eenmalig of driejaarlijks een bedrag kan worden 

overgemaakt. Dit bedrag wordt door Stichting KIJANA besteed aan de nodige reparaties 

en vernieuwingen voor projecten die Stichting KIJANA ondersteund. 
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B.2 Eenmalige Acties

Eenmalige acties, waarbij er eenmalig een bedrag kan worden overgemaakt voor een specifiek doel. 

Een voorbeeld is de ‘Chicken for Child’-actie, gehouden in de maanden april, mei en juni van het 

jaar 2010. Particuliere donateurs en bedrijven kregen bij deze actie de mogelijkheid om voor de 

som van vijf euro een kip te ‘adopteren’. Voor deze bedragen werden en kippen aangeschaft en op 

het terrein van een KIJANA-project in Nairobi, Kenya een kippenhok gebouwd. Dit project, het 

BELLA Centre, gebruikt de eieren voor de lunch van de scholieren. Het overschot aan eieren 

wordt verkocht op de markt, waarvan met de winst de overige benodigdheden voor de lunch wordt 

bekostigd. 

B.3 MFO’s

Medefinancieringsorganisaties hebben onder andere tot taak voorlichting aan en betrokkenheid bij 

ontwikkelingssamenwerking te realiseren. Dat doen zij onder andere door stichtingen als de onze 

financieel te ondersteunen. Belangrijk is daarbij wel dat de stichting voldoet aan de eisen zoals die 

door de MFO opgesteld zijn. De komende jaren zullen we contact hebben met een aantal van deze 

organisaties.

B.4 Andere stichtingen en fondsen

Er zijn, buiten de MFO’s, nog een aantal stichtingen en fondsen die een bijdrage willen leveren aan 

de levensomstandigheden van mensen. Ook deze zullen wij de komende twee jaar aanschrijven.

C. Publiciteit

Stichting KIJANA zet zich in om de doelstellingen en activiteiten onder een zo breed mogelijk 

publiek bekend te maken. Enerzijds met als doel om fondsen te werven, anderzijds om te laten zien 

waar we het geld aanbesteden. We gebruiken daarvoor een aantal kanalen; website, nieuwsbrief, 

publicaties in kranten en tijdschriften en interviews voor radio en televisie.

C.1 Website

Sinds 2013 heeft KIJANA een nieuwe, duidelijke en overzichtelijke website. Op www.kijana-

foundation.com is alle informatie over KIJANA, haar missie en doelstellingen te vinden; waarnaast 

ook duidelijke informatie over hoe donateur of vrijwilliger te worden. We willen de komende jaren 

op onze site, via diverse links, ook op de websites van een aantal andere organisaties plaatsen. 
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C.2 Nieuwsbrief

Enkele keren per jaar brengen we een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden 

aan donateurs en andere geïnteresseerden en zal tevens op onze website te vinden zijn. De 

nieuwsbrief bevat de actuele stand van zaken over de projecten en acties die we doen om fondsen te 

werven. 

C.3 Publicaties in Kranten en Tijdschriften 

Ieder jaar willen we tenminste een persbericht uitgeven; naar aanleiding van een bijzondere 

gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een grote donatie van een bedrijf of organisatie of een ludieke actie 

die Stichting KIJANA zelf opzet. Het persbericht gaat naar tijdschriften, lokale en regionale 

kranten.
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Projecten

Dit hoofdstuk beschrijft de doelgroepen die in onze projecten deelnemen en de specifieke 

activiteiten die in de projecten plaatsvinden.

3.1 Projecten

A  BELLA Rehabilitation Centre

Stichting KIJANA werkt samen met het ‘BELLA Rehabilitation Centre’, een typische 

vrijwilligersschool in de sloppenwijken van Nairobi. De directrice bouwde het BELLA samen met 

haar drie zoons en dochter nadat ze met pensioen ging. Vervolgens trok ze de sloppen van Nairobi 

in, verzamelde meer dan honderd kinderen wiens ouders ofwel overleden waren, ofwel geen 

mogelijkheid hadden om voor de opleiding van hun kinderen te betalen. Ze plaatste de weesjes bij 

families vlakbij het BELLA Centre, adopteerde er en passant zelf drie en startte de basisschool en 

activiteitencentrum het ´Bella Rehabilitation Centre´.

 	
 	
 	


Stichting KIJANA vindt dit verhaal zo admirabel en bijzonder, dat de stichting een samenwerking 

met het BELLA Centre is aangegaan. Op dit moment zijn we goed op weg om van het BELLA 

Centre een zelfvoorzienend en veelbelovend project te maken.

A.1 Weeshuis

Op het BELLA Rehabilitation Centre heeft KIJANA in overleg met de directie een klein weeshuis 

opgezet, voor scholieren die voorheen op straat leefden en alleen overdag op het BELLA terecht 

konden. De matrone en haar gezin, plus vier docenten die ook op het terrein wonen, zorgen 

gezamenlijk voor deze scholieren.

 

B  Micro-Projecten

Stichting KIJANA ondersteunt diverse kleine ondernemers in Nairobi. Met alle ondernemers heeft 

KIJANA wat de stichting noemt een ´cirkel-verdrag’; KIJANA ondersteunt deze bedrijfjes onder 

voorwaarde dat ze wat terugdoen voor de ‘community’. 

B.1 Mamma Omondi  

Mamma Omondi beheert een fruitwinkeltje in de wijk Dagorretti in Nairobi. KIJANA hielp haar 

starten door de eerste 4 maanden huur en borg voor haar kraampje te financiëren. Daarnaast 

zorgde KIJANA voor de eerste voorraad. In ruil hiervoor hielp Mamma Omondi het BELLA 

Centre aan contacten voor goedkope groente. Het BELLA Centre maakt de cirkel rond door fruit 

van Mamma Omondi af te nemen.
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Projectorganisatie en Implementatie

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de projecten zullen worden vormgegeven. Hoe ziet de 

organisatie rondom de projecten eruit? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke projecten vinden 

wanneer plaats?

4.1 Vormgeving en Stichting

4.1.A Bestuur

Statutair is het bestuur belast met het besturen van Stichting KIJANA. Bepalingen rond 

verantwoordelijkheden, samenstelling, benoeming, functioneren en bevoegdheden van het bestuur 

zijn vastgelegd in de statuten en andere documenten. Het bestuur bepaalt het te voeren beleid. 

Jaarlijks stelt het bestuur een meerjarenbeleidplan en –begroting vast. Afwijkingen van de 

begroting voor het lopende jaar worden in het bestuur besproken. Na afloop van ieder jaar geeft 

het bestuur in het jaarverslag een overzicht van haar werkzaamheden en stelt ze de jaarrekening 

vast. Conform de statuten hebben alle bestuursleden onbezoldigd zitting in het bestuur. Zij 

ontvangen geen enkele vergoeding. 

4.1.B Vrijwilligers

Bij de uitvoering van de activiteiten van het bestuur en de projectactiviteiten is de inzet van 

vrijwilligers onontbeerlijk. De projecten die KIJANA ondersteunt worden grotendeels in stand 

gehouden door lokale vrijwilligers. Op een bepaalde manier werkt iedereen die met KIJANA 

samenwerkt als vrijwilliger; Nederlandse vrijwilligers vullen het lokale leraren-team aan, de 

ontvangers van de microfinanciëringen werken in hun vrije tijd als vrijwilliger voor projecten als 

het BELLA Centre; en andersom werken de oudere scholieren van het BELLA Centre als 

vrijwilliger bij de micro-projecten.  
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Financiën

4.1 Financiëel verslag

Voor een financiëel verwijzen wij naar onze jaarverslagen. 

Keurmerken en Controle

Stichting KIJANA staat ingeschreven als rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel. Wij dragen 

het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-keurmerk, en voldoen aan de wettelijke eisen voor 

dit keurmerk. 
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