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Voorwoord 
 
 
Op vijftien januari 2020 is de Stichting Foundation Saidia Kwale opgericht. We hebben een 
bestuur van drie leden en twee adviseurs. 
We hebben dit opstartjaar vooral benut door goed onze missie en doelstellingen te formuleren, 
evenals het plan van aanpak. Uiteraard hebben we ook een begroting gemaakt. 
Al snel kregen we van de Belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
status toegekend. Het aanvragen van een bankrekening duurde veel langer. Hierdoor ontstond 
een behoorlijke vertraging in onze fondsenwerving en dus in projecten. 
Met dank aan een sponsor hebben we een mooie website weten te realiseren 
(www.saidiakwale.com). 
 
Corona zorgde voor een bijzonder jaar. In Kenia is de invloed op de gezondheid relatief 
beperkt, de economische impact is echter veel groter. We hebben de bevolking in Bang’a met 
een tweetal corona gerelateerde projecten goed geholpen. Ook de business 
managementtraining werd zeer gewaardeerd en zal komend jaar worden herhaald en vervolgd. 
 
Terugkijkend op 2020 realiseren we ons des temeer dat er nog veel werk te doen is in 2021 en 
de jaren daarna. 
 
Ik dank, namens de inwoners van de gemeenschappen Bang’a en Kasemeni, iedereen die zich 
heeft ingezet. 
 
Miriam Bouwens 
Voorzitter  
 
  



Missie 
 
De missie van de Stichting Foundation Saidia Kwale is: 
 
Het verbeteren van de basis leefomstandigheden van enkele gemeenschappen in Kwale 
county (provincie in zuidoost Kenia). Dit door het niveau van zelfvoorziening te verbeteren 
en daarmee hun kwaliteit van leven. 
 
Wij doen dit door het voorzien in o.a. gezondheidszorg, scholing, watervoorziening en het 
verbeteren van de landbouwproductie. 
 
Middelen kunnen komen van donaties voor specifieke projecten, het aanbieden van kennis of 
elke andere manier die de missie kan helpen realiseren. 
 
Prioriteiten zullen worden bepaald in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen, 
aangezien we ervan overtuigd zijn dat dat een belangrijke succesfactor is. Goede inbedding in 
de gemeenschap is van het grootste belang. 
 
 
  



Onze projecten in 2020 
 
Door de langer dan verwachte tijd nodig voor het verkrijgen van een bankrekening, zijn we 
pas laat echt kunnen beginnen met het werven van fondsen. Wel zijn we twee keer in Kenia 
geweest. 
 
De projecten die we hebben georganiseerd en gerealiseerd, zijn: 

1. Mondkapjes Bang’a; 
2. Voedsel project; 
3. Business Managementtraining. 

 
Ad 1: Mondkapjes Bang’a 
Met behulp van de Stichting Wilde Ganzen hebben we middelen verzorgd voor Annetty’s 
Women group om een aantal naaimachines te kopen, materiaal om mondkapjes van te maken 
en desinfecterende zeep. De dames hebben met behulp van diverse anderen de mondkapjes 
gemaakt en een uitgebreid voorlichtingsprogramma verzorgd voor alle inwoners van de 
gemeenschap. Tot op heden is het aantal corona besmettingen vrijwel nihil. Met de 
naaimachines gaan de Women Group nu een naai-atelier beginnen om kleding te maken en te 
verkopen. Tevens is dus een stimulering van het kleine bedrijfsleven gerealiseerd.  
 

 

 
 
Stichting Jambo Maji heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd, maar miste de 
organisatiekracht om het project te organiseren. 
 



Ad 2: Voedselproject 
De corona impact op de economie in Kenia is erg groot. Werkgelegenheid is sterk afgenomen 
o.a. door het wegblijven van de toeristen. Daarmee komt direct de voedselvoorziening in 
gevaar. In overleg met Stichting Jambo Maji en Stichting Wilde Ganzen, hebben we in 
Bang’a een voedselproject opgezet door de 15% armste gezinnen te voorzien van de 
producten om één maaltijd per dag te kunnen bereiden. Deze gezinnen waren hierdoor niet 
alleen verzekerd van een goede maaltijd, maar hadden ook ineens de tijd om diverse klussen 
in en rond het huis te doen. 
 

 
 
 
Ad 3: Business Managementtraining 
Voor zeven leden van de Annetty’s Women Group hebben we een driedaagse Business 
Management training verzorgd. 
 
 



 

 
 
Op de agenda stonden: 

• Business management; 
• Financial management and bookkeeping; 
• Proposal writing; 
• Networking; 
• Micro-credits. 

De deelnemers waren zeer enthousiast. De training gaat hen echt vooruithelpen in het runnen 
van hun bedrijfjes. Op verzoek van de deelnemers gaan we een terugkomdag organiseren bij 
het volgend bezoek. Tevens wordt dan een cursus gegeven aan de andere leden van de groep. 
In het overleg met de dorpsoudsten bleek dat ook bij de mannen in het dorp grote 
belangstelling bestaat voor zo een training. 
 
  



Fondsenwerving 
 
In 2020 konden we minder bezig zijn met fondsenwerving dan gepland. Belangrijke 
oorzaken: het lang duren voordat een bankrekening werd verkregen en de coronatijd. Het is 
daarom verklaarbaar dat we onze ambitie niet hebben kunnen realiseren. 
Voor 2021 zullen we hier heel actief mee doorgaan. 
 
  



Geplande projecten voor 2021 en verder 
 
Voor 2021 en verder hebben we in elk geval de volgende projecten geïdentificeerd in nauwe 
samenspraak met de bevolking: 
 
Projecten in Bang’a 
Voor de nabije toekomst zien we in elk geval de volgende projecten in Bang’a: 

1. We zullen, na gebleken succes, een aantal business managementtrainingen gaan 
verzorgen;  

2. Voor de meisjes van klas 8 is dringend een slaapzaal nodig om hen een veilige en 
hygiënische mogelijkheid te bieden hun lessen te volgen; 

3. Het geografische gebied van Bang’a is groot. De loopafstand naar school kan oplopen 
tot meer dan 5 km. Voor kleine kinderen is deze afstand te ver om te kunnen lopen. 
Aan de andere kant van het dorp zijn twee klaslokalen gebouwd voor hen, maar dat 
zijn er drie te weinig. Ze gaan daarom nu maar halve dagen naar school. De 
dorpsoudsten vragen dringend om drie extra lokalen; 

4. Tekort aan water is een groot probleem. Volgens de dorpsoudsten het grootste 
probleem voor Bang’a. We gaan met hen en de lokale overheid in gesprek hoe dit 
moet worden aangepakt; 

5. De burgemeester identificeert (het gebrek aan) gezondheidszorg als het grootste 
probleem. We gaan overleggen met belanghebbenden en deskundigen hoe dit moet 
worden aangepakt; 

6. Voedselvoorziening en economische activiteit zijn twee onderwerpen die de bevolking 
echt vooruithelpen in hun zelfvoorziening. De armsten zijn hierbij de primaire 
doelgroep. We gaan in overleg hoe dit aan te pakken; 

7. Er zijn enkele microkrediet vrouwengroepen. Zo helpen ze elkaar hun bedrijfjes te 
laten groeien. De kas is echter beperkt. Aanvulling van de pot is daarom gewenst. 

 
 
Projecten in Kasemeni 
Na intensief overleg met de dorps-en stamoudsten zijn de volgende projecten als erg urgent 
gedefinieerd: 

1. Gezondheidszorgpost. De dichtstbijzijnde post is op een dag loopafstand. Zorg is 
daardoor beperkt beschikbaar, urgente zorg al helemaal niet. Afgelopen jaar stierven 
hierdoor alleen al ca. 75 mensen onnodig op een totaal van 7500; 

2. Er zijn enkele grote watertanks in Kasemeni. Ze verkeren echter allemaal in 
deplorabele staat. We ambiëren om deze allemaal op te knappen en daardoor beter en 
schoner drinkwater beschikbaar te hebben voor de inwoners van de gemeenschap; 

3. Veel kinderen krijgen maar beperkt te eten vanwege het gebrek aan voedsel en een 
keuken. We willen graag een nieuwe keuken bouwen op het schoolterrein; 

4. Het aantal kinderen per klaslokaal ligt gemiddeld boven 70. We willen graag drie 
lokalen bijbouwen om onder de 50 te komen; 

5. Voedselvoorziening en economische activiteit zijn twee onderwerpen die de bevolking 
echt vooruithelpen in hun streven naar zelfvoorziening. De armste inwoners zijn 
hierbij de primaire doelgroep. We gaan in overleg hoe dit aan te pakken; 

6. De docenten van school verblijven in lemen hutten, zonder voorzieningen. We 
ambiëren een aantal verblijven te bouwen, waardoor ze op fatsoenlijk niveau hun 
privétijd kunnen doorbrengen. Kasemeni wordt hierdoor ook aantrekkelijker voor de 
docenten als plaats om te gaan werken; 



7. Het fenomeen micro-krediet is nog niet bekend in Kasemeni. We willen dat hier graag 
introduceren; 

8. Er is nergens een locatie voor volwassenen om bij elkaar te komen. Vroeger was er 
een ‘shade’, door een harde storm is die grotendeels verwoest. Herbouw hiervan is 
dringend gewenst. 

 
 
 
 
  



Onze organisatie 
 
We hebben een Bestuur dat uit drie personen bestaat: 
 
Miriam Bouwens, voorzitter; 
Minne Sijtsema, secretaris; 
Hendrik Stegenga, penningmeester. 
 
Daarnaast hebben we twee adviseurs, te weten: 
Bernard Koeckhoven en Boudewijn Rip. 
 
Geen van de bestuursleden heeft een vergoeding gekregen voor de werkzaamheden ten 
behoeve van de Stichting. Gemaakte reis-en verblijfskosten voor de reizen naar Kenia zijn 
wel vergoed. 
 
 
  



Financieel jaarverslag 
 
We zijn opgericht in 2020 en hebben dus nog geen vergelijking met 2019. 
 
Staat van baten en lasten over 2020: 
 

 
 
Zoals eerder gememoreerd zijn de resultaten van de fondsenwerving beneden budget als 
gevolg van de late start van fondsenwerving door het lang ontbreken van een 
bankrekeningnummer en door de beperkingen van corona. Daardoor waren er logischerwijs 
minder middelen beschikbaar voor projecten. 
De stichtingen waarmee we samenwerkten en die ons financieel hebben geholpen om het 
mondkapjes project en het voedselproject mogelijk te maken, zijn Stichting Wilde Ganzen en 
Stichting Jambo Maji. Dank hiervoor. 
De gemaakte reis-en verblijfskosten voor de reizen naar Kenia zijn gedoneerd door het 
Bestuur.  
 
De balans per 31 december 2020 is: 
 

 
 
Alle bovenvermelde bedragen zijn in € (Euro). 
 
Stichting Foundation Saidia Kwale is feitelijk gevestigd te Muurhuizen 105, 3811 EE te 
Amersfoort. Ze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77033884. 
 
De Belastingdienst heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status toegekend met 
als fiscaal identificatienummer (RSIN) 8608 79 008. 

  
 
Het bankrekeningnummer van Stichting Foundation Saidia Kwale is NL61INGB0006412077. 
De SWIFT/BIC code is: INGBNL2A, adres: ING Bank, Postbus 1800, 1000BV Amsterdam. 
 


