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In het afgelopen jaar zijn wederom twee bestuursleden voor langere tijd in Kenia geweest, waardoor
intensief contact was met alle studenten en de schoolleiding. Tevens hebben zij ter plekke de
thuissituatie van scholieren bekeken, diverse vergaderingen van het MES Comité bijgewoond en de
aanwezige studenten met name aangespoord na te denken over een eventuele praktische, betaalbare
beroepsopleiding na het behalen van hun diploma.
In de maand december hebben maar liefst tien van onze studenten het eindexamen middelbare
school gedaan. In het voorjaar van 2012 vernemen we of ze daadwerkelijk geslaagd zijn.
Oud-student Erik heeft intussen een aantal computercursussen gevolgd en geeft onze studenten de
benodigde computercursussen. Albert, een van onze eerste studenten, start in januari 2012 met een
opleiding in de verpleging.
In het kader van Millenniumdoel 5 hebben we ons doel om als pilot de opleiding van een traditionele
vroedvrouw te betalen helaas moeten laten varen. Onze pogingen tot subsidieaanvraag hebben geen
resultaat opgeleverd, mede door gewijzigd regeringsbeleid zowel in Nederland als in Kenia. Het
beschikbare sponsorgeld zouden we wellicht kunnen besteden aan de opleiding van een van onze
studenten tot vroedvrouw.
De kleuterschool is dit jaar definitief verplaatst naar het ‘gerestaureerde’ kerkgebouwtje aan het begin
van de sloppenwijk. Er zijn nu 25 kinderen; kosten per kind 250 Kshilling per maand.
Ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe sponsors gekregen, zodat in januari 2012 weer acht
nieuwe kinderen naar school kunnen gaan. Speciale vermelding verdient de deelname van een
nieuwe sponsor aan de Vierdaagse die de opbrengst van haar sponsorloop geheel aan onze stichting
schonk.
We hebben deelgenomen aan een expositie in restaurant Heerlijk en de Kunsteditie, beide in
Wageningen. In mei 2012 staat nog een expositie gepland in de St. Maartenskliniek Nijmegen. Gezien
de geringe opbrengst is echter besloten in de toekomst van nieuwe exposities af te zien. Om dezelfde
reden is besloten niet meer deel te nemen aan kledingbeurzen.
Nieuwsbrieven aan sponsors en andere geïnteresseerden zijn verstuurd in de mand mei, augustus en
in december samen met de jaarrekening 2010. Intussen is de website weer aangepast en ook in de
Engelse taal te lezen. Dit laatste is met name belangrijk voor onze studenten in Kenia.
De bekendmaking van de resultaten van Radboud Universiteit Nijmegen n.a.v. het interview met onze
stichting en het bezoek aan het MES Comité in Kenia in het kader van Particulier Initiatief, is uitgesteld
naar voorjaar 2012.
Na controle van de belastingdienst op 23 september j.l. hebben wij wederom de goedkeuring van
onze ANBI status ontvangen. We ontvingen daarna een aantal positieve reacties van sponsoren.
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