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JAARVERSLAG 2020 
 

2020 stond in het teken van de lock down door Covid-19. Ons bestuur kon nauwelijks fysiek 
vergaderen en reizen naar Kenia was niet mogelijk. Tussentijds hield Dacha Malachi, voorzitter 
van het MES Comité, ons op de hoogte van de financiële status en situatie van de studenten. De 
scholen waren vanaf maart gesloten en onze studenten misten hierdoor hun middagmaaltijd. In 
overleg met MES besloten we om in plaats van schoolgeld betalen, voedselpakketten beschikbaar 
te stellen. De MES leden Kevince Odongo.en Erick Mbuga regelden dat voedselpakketten konden 
worden afgehaald aan de poort van Maraboi Estate in Sondu, de huisvesting van MES Comité. 
Hierdoor bleef de schade voor onze studenten en hun familie of verzorgers beperkt. Minder 
kinderen gaan nu naar school, omdat ouders hun werk verloren hebben en het schoolgeld niet 
kunnen betalen. Door de Keniaanse overheid is daarom besloten dat het gehele schooljaar in 
2021 wordt overgedaan. 
 

Vanaf april 2020 heeft Rob Snelders het penningmeesterschap opgezegd. Wij zijn hem zeer 
erkentelijk voor zijn werkzaamheden. De jaarcijfers over 2020 worden nog door hem opgesteld; 
daarna draagt hij zijn taak over aan Neltien Kreijger, die tevens een van onze sponsors is en 
regelmatig Kenia bezoekt.  
 
We betaalden het resterende entreegeld voor de universiteit ter aanvulling van hun inzameling 
aan 3 oud-studenten: 
Phenny Otieno (bachelor of tourism management at Karatina university) 
Silas  Okech (bachelor of science at Kenyatta university) 
Tyrus Otiende (bachelor of arts at Maseno university) 
 
Wij zijn erg blij met de toezegging van een van onze sponsors voor een schenking van 5 jaar. 
Voorwaarde is dat deze als reserve dient, buiten het benodigde schoolgeld. 
 
Een aantal vrienden die 2e hands boeken verkopen, schenkt de opbrengst hiervan aan onze 
stichting. Een eerste donatie hebben wij intussen ontvangen. 
 
Vanwege Covid-19 waren de Pona en motorfiets helaas niet inzetbaar. 
 
Een van onze doelstellingen in ons beleidsplan is het vinden van nieuwe (jongere) bestuursleden. 
Binding is noodzakelijk, ook regelmatig fysiek bezoek aan Kenia. 
 
Ook konden we niet deelnemen aan kerstmarkt en exposities. In april, augustus, oktober en 
december ging de nieuwsbrief uit naar onze sponsors en geïnteresseerden, waarin de recente 
ontwikkelingen en studieresultaten van de studenten. Jokeline Rieks houdt alle informatie op onze 
website up to date. 
 
 
Mei 2021       G. van Loosdrecht, secretaris 
 


