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Ook dit jaar hield Dacha Malachi namens het MES Comité als treasurer ons tussentijds op de hoogte van
de financiële status en resultaten van de studenten. Gelukkig konden Marijke en Bert Rieks weer voor
langere tijd naar Kenia en ondersteunden zij daar het MES Comittee, waaronder Kevince Odongo en Erick
Mbuga die voor de dagelijkse gang van zaken in Sondu/Kenia verantwoordelijk zijn.
Vooral de aanname van nieuwe kinderen begin van dit jaar hield hen erg bezig. Ten behoeve van de
selectie zijn een aantal nieuwe scholen in de omgeving van Sondu opgenomen. Hieruit zijn in de loop van
januari 20 kinderen gekozen die voor sponsoring in aanmerking kwamen. Probleem is dat kinderen soms
een tweede aanbieding krijgen, meestal een boardingschool. Om deze reden is besloten voortaan in een
later stadium de sponsor te informeren over de naam, foto en life story van het sponsorkind, zodra deze
definitief zijn. Tevens bekijken we of het mogelijk is een bijdrage van de ouders c.q. verzorgers in het
stappenplan op te nemen.
Gezien bovenstaande ontwikkeling hebben we besloten voortaan maximaal 10 à 12 kinderen per
schooljaar te laten instromen. Mochten meer sponsors zich aanbieden, vragen we hun een specifiek
project te sponsoren.
Intussen zijn alle studenten in het bezit van een solar lamp, gefinancierd door een aantal sponsors.
In het kader van vervolgopleidingen gaan we onderzoeken wat de huidige mogelijkheden zijn t.a.v. mbo- en
hbo opleidingen in Kenia.
Tijdens de afronding van de jaarrekening 2017 heeft onze penningmeester Rob Snelders in samenwerking
met Dacha Malachi, treasurer MES, een overzicht van de jaarlijkse schoolkosten opgesteld. Het overzicht
van de kosten van de studenten gebruiken we om de bevoorschotting in Kenia te sturen.
95% komt rechtstreeks ten goede aan de doelstellingen van onze stichting.
Momenteel werken we aan de update van het beleidsplan voor de komende jaren.
De Pona is nu klaar. De vervolgstappen zijn dat het MES Comittee een introductiedag zal organiseren voor
de MP’s, waarvoor nog geen sponsor is gevonden.
Omdat het onderzoek naar cement/olie vloeren door Donex Doxins, lid MES, niets concreets heeft
opgeleverd, is besloten het project rondom de ontwikkeling van cement/olie vloeren stop te zetten. (Een
kort onderzoek door een bevriende relatie in Rwanda leverde alleen op dat uitsluitend lijnolie wordt gebruikt
die door Indiërs uit India wordt geimporteerd.)
Evenals voorgaande jaren vestigden we op de Kerstmarkt met Keniaanse- en zelf gemaakte cadeautjes de
aandacht op onze stichting. In de maanden januari, mei, augustus, september 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 wordt alle informatie op onze website up to date gehouden en is er een nieuwe lay-out en
beeldmerk van onze website gemaakt. Vanwege de huidige AVG privacy wetgeving zijn de teksten in
nieuwsbrief en website t.a.v. ons beleid aangepast.
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