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Helaas was fysiek bezoek aan Kenia ook dit jaar niet mogelijk vanwege Covid-19. De hoop is nu gevestigd op januari
2022. We blijven nadenken over de continuïteit en zoeken naar nieuwe bestuursleden.
Tussentijds hield Dacha Malachi, voorzitter van het MES Comité, ons op de hoogte van de financiële status en
situatie van de studenten.
Vanwege het onvolledige studiejaar door de Covid-19 lockdowns behaalden veel studenten lagere cijfers en kon niet
iedereen doorstromen. Vandaar dat begin van dit schooljaar vier studenten Dorcas Akoth, Charles Griffin Otieno,
Rodney Otieno en Beatrice Fennny Ramogo aan Form II werden toegelaten. Van drie van hen konden de ouders het
schoolgeld niet meer betalen.
In april volgden nog zeven studenten naar form I, namelijk Dorcas Akoth Jonathan Kiposkei, Moses Okoth Owuor,
Derrick Omondi, Ronny Ongoro, Sharonline Akinyi en Viola Amondi.
Verder konden de oud-studenten Faith Chilangat, Brevin Osaro en Sherik Atieno door middel van onze financiële
steun starten met hun studie aan een universiteit.
Vanwege de nieuwe Wet WBTR (Bestuur Toezicht en Rechtspersonen) per 1 juli 2021 en de verhuizing van drie
bestuursleden was het noodzakelijk de statuten aan te passen. Hiervoor heeft notaris Soons te Heteren zijn diensten
aan onze stichting gratis aangeboden. In dit kader moesten we ook het beleidsplan aanpassen en een huishoudelijk
reglement opstellen. Het voordeel van een HR is dat bij wijzigingen het niet nodig is deze in de statuten te vermelden.
Aan oud-penningmeester Rob Snelders hebben wij een passend cadeau overhandigd als dank voor zijn inzet.
Intussen is de jaarrekening 2020 afgesloten door huidig penningmeester Neltien Kreijger en aan het bestuur
overhandigd.
De familie Makkinga/Kikkert is gestart met de verkoop van tweedehands boeken, waarvan de opbrengst voor onze
stichting is. Dit boekjaar hebben we al een aanzienlijk bedrag mogen ontvangen!
Wij als bestuur vinden het belangrijk te weten hoeveel kinderen we maximaal per jaar toe kunnen laten. De
penningmeester zal dit inzichtelijk maken op basis van de ontvangen sponsorbijdragen, We kunnen dan tussentijds
tevens bepalen welk bedrag aan geldmiddelen we oormerken als vaste reserve.
Tevens heeft Neltien Kreijger een nieuw schema t.a.v. doktersbezoek voor het MES Committee opgesteld teneinde
de medische bezoeken/kosten van de studenten goed te beheren. Afspraak is dat elke student in het eerste jaar een
medische check up krijgt. Daarna alleen doktersbezoek na fiat van MES en het zelf betalen van 100 ksh.
Een bevriend grafisch ontwerper heeft aangeboden een nieuwe flyer voor onze stichting te maken. Onderwerpen zijn
sponsoring middelbare school, gezondheidszorg, kleuteropvang. We leveren zelf de tekst, foto’s en logo’s aan.
Ook dit jaar was deelname aan kerstmarkt en exposities niet mogelijk. Via onze nieuwsbrief van april, mei, juli en
december brachten we onze sponsors en geïnteresseerden op de hoogte van de recente ontwikkelingen en
studieresultaten van de studenten.
Vanwege de door de Belastingdienst gewijzigde ANBI voorschriften heeft Jokeline Rieks onze website hierop
aangepast.
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