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JAARVERSLAG 2019 
 
Zoals voorgaande jaren hield Dacha Malachi, als treasurer namens het MES Comité, ons tussentijds op 
de hoogte van de financiële status en resultaten van de studenten. Marieke en Bert Rieks waren dit jaar 
voor langere tijd in Kenia en ondersteunden het MES Comité, met name Kevince Odongo en Erick Mbuga, 
die voor de dagelijkse gang van zaken in Sondu/Kenia verantwoordelijk zijn. Ten behoeve van de selectie 
zijn een aantal nieuwe scholen in de omgeving van Sondu gevraagd een kandidatenlijst aan te leveren. 
Hieruit zijn begin januari zeven nieuwe kinderen in ons sponsorprogramma opgenomen. Vooraf bezocht 
Kevince Odongo elke student thuis, waarna de betreffende sponsors geïnformeerd konden worden over 
de naam, foto en life story van hun sponsorkind. 
 
We onderzochten of het mogelijk is een bijdrage van de ouders c.q. verzorgers in het stappenplan op te 
nemen. Momenteel wordt het caretaker aandeel door onze stichting betaald, maar dat zouden we graag 
aangepast zien in zoverre mogelijk is. Penningmeester Rob Snelders stelde hiervoor het schema voor 
2020 op, dit in overleg met Dacha Malachi, die vanuit het MES Comité hierop toeziet. Tijdens de afronding 
van de jaarrekening 2018 maakten zij eveneens een overzicht van de jaarlijkse schoolkosten per student, 
dat als basis dient om de bevoorschotting per kwartaal naar Kenia over te maken. Met name de 
koerswisselingen blijven echter een punt van aandacht. 
 
Intussen is oud student Bornface Odoyo toegelaten tot de universiteit van Nairobi voor de studie Arts met 
richtingen zoals Fine Arts, Letteren, architectuur enz. Bornface heeft Letteren gekozen. 
Kevince Odongo is geslaagd voor Bedrijfsmanagement aan Kericho University en gaat voor promotie. In 
december deden 8 studenten eindexamen: Joan Akoko, Innocent Omondi, Brian Kipkoech, Rose Aoko en 
Lavender Perez met gemiddelde cijfers. De studenten Tyrus Otiende, Phenny Otieno en Silas Okech 
komen in aanmerking voor een overheidsbeurs en worden in de loop van dit jaar opgeroepen door een 
universiteit. Steeds vaker wordt een studiebeurs gegeven voor een HBO opleiding, diploma course 
genaamd. Met dit diploma op zak is kans op werk groter. Wij vinden dan ook dat een lagere, praktische 
opleiding met werk de voorkeur verdient boven een theoretische universitaire opleiding zonder werk. We 
gaan in de voorlichting naar de studenten hieraan meer aandacht besteden. 
Afgelopen maanden hebben we gewerkt aan de update van het beleidsplan voor de komende jaren. 
Intussen is de aangepaste versie op de website geplaatst. 
 
Het Pona project is afgerond. Met geld van een sponsor konden we een krachtige hogedrukspuit 
aanschaffen t.b.v. de hygiëne. De promotiecampagne ligt stil vanwege geldgebrek. De motor, ook door 
sponsors geschonken, wordt al wel gebruikt voor ziekenvervoer en brengt dus geld op. 
 
Vanwege verblijf in het buitenland van een aantal bestuursleden konden we niet aanwezig zijn op de 
Kerstmarkt in Heteren. We hebben de organisatie aangegeven graag aan de eerstvolgende Kerstmarkt 
deel te nemen. In de maanden april, augustus en november 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 onze webmaster alle informatie op onze website up to 
date. Zowel de nieuwsbrieven als de website zijn aan de huidige AVG privacy wetgeving aangepast.  
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