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Afgelopen jaar hield Dacha Malachi namens het MES Comité als treasurer ons tussentijds 
op de hoogte van de financiële status en resultaten van de studenten. Vanwege ziekte 
konden Marijke en Bert Rieks gedurende het jaar niet naar Kenia en ondersteunden zij 
vanuit Nederland Kevince Odongo en Erick Mbuga, de MES leden die voor de dagelijkse 
gang van zaken in Sondu/Kenia verantwoordelijk zijn.  
 
Na afronding van de jaarrekening 2016 heeft Carla Remmen begin van dit jaar het 
penningmeesterschap overgedragen aan Rob Snelders. De inschrijving bij KvK is hierop 
aangepast en zijn bevoegdheid en vertegenwoordiging van de ING rekeningen geregeld. 
Tevens heeft Rob Snelders een financieel meerjarenplan opgesteld. Besloten is een 
risicobuffer te vormen, omdat we onze studenten de zekerheid willen bieden dat ze met onze 
financiële steun een diploma kunnen halen. In goed overleg met Dacha Malachi is de 
werkwijze t.a.v. de financiële verantwoording op een aantal punten opnieuw vastgesteld. 
 
Voor de bouw van de Pona hebben wij specifieke sponsorgelden verkregen. Het eerste 
prototype is nu klaar, alleen het aanbrengen van de vering, de koppeling met de motorfiets, 
de huif en het interieur staan nog op de actielijst. Een 
Nederlands bedrijf heeft de torsievering geleverd, 
aangepast voor Afrikaans gebruik. Uit het financiële 
overzicht blijkt dat de bouw van de eerste motor-
ambulance geen enkel probleem is. Omdat in dit 
overzicht reeds de garage en reserveonderdelen zijn 
opgenomen, is een tweede exemplaar wellicht goedkoper 
uit te voeren. 
 
Begin januari van dit jaar konden we wederom 9 nieuwe studenten toevoegen aan ons 
programma. Ook zijn oud-studenten Vincent Odoyo, Amina Mustafa en Calvince Otieno 
gestart met hun studie aan de universiteit. Winnie Adhambo gaat begin 2018 naar het 
Kaimosi college. Zeer verheugd waren we gedurende dit jaar substantiële bedragen te 
ontvangen, samen goed om circa 10 studenten extra in ons sponsorprogramma te kunnen 
opnemen. Mede hierdoor zijn we nu het honderdste sponsorkind gepasseerd. In de selectie 
t.a.v. aanname nieuwe kinderen hebben we een aantal nieuwe scholen in de omgeving van 
Sondu opgenomen. Deze uitbreiding is nodig om in 2018 maar liefst 20 nieuwe kinderen in 
ons programma op te kunnen nemen. 
 
Wellicht is het mogelijk vloeren te ontwikkelen uit lokale klei/zand/olie, die goedkoper, 
duurzamer en hygiënischer zijn dan de huidige cementen vloeren. In Rwanda loopt een 
dergelijk programma. Donex Doxins, lid MES, onderzoekt deze mogelijkheden vanuit Kenia. 
Onze rol als stichting blijft beperkt tot de ontwikkeling en op gang brengen van dit project. 
 
De expositie in café-restaurant Suisse in Wageningen resulteerde in de verkoop van twee 
schilderijen van Keniaanse kunstenaars. Op de Kerstmarkt in Heteren vestigden we met 
Keniaanse- en zelf gemaakte cadeautjes de aandacht op onze stichting. In de maanden 
maart, april, augustus, oktober en december ging de nieuwsbrief uit naar onze sponsors en 
geïnteresseerden, waarin behalve de recente ontwikkelingen ook de periodieke 
studieresultaten van de studenten zijn opgenomen. Tussentijds houdt Jokeline Rieks alle 
informatie op onze website up to date. 
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