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Voorwoord 
 

 
Het jaar 2021 was het eerste volledige kalenderjaar van het bestaan van de Stichting 
Foundation Saidia Kwale. Een jaar waarin we de beide gemeenschappen van Kasemeni en 
Bang’a beter hebben leren kennen: wie is wie, wie doet wat en wat zijn de grotere 
uitdagingen waarvoor de gemeenschappen zich gesteld zien.  
 
Net als een groot deel van Kenia is ook ons werkgebied, Kwale county, in het najaar van 
2021 getroffen door een uitzonderlijk lange droge periode. Droogte die door de president 
van Kenia is uitgeroepen tot nationale ramp. Dit noopte ons ertoe om een aantal trucks met 
drinkwater naar beide dorpen te sturen. Niet geheel in lijn met onze missie maar erg 
belangrijk om de grootste nood te lenigen en zeer gewaardeerd door de lokale bevolking.  
 
De gezondheidsimpact van de coronapandemie is in Kwale county relatief beperkt gebleven. 
Dat kan helaas niet worden gezegd van de economische impact van de pandemie. Het 
wegblijven van de toeristen zorgt voor een toename van de armoede.  
 
In 2021 hebben we diverse kleine en grote projecten kunnen realiseren. Het grootste project 
betrof de realisatie van een meisjesslaapzaal in Bang’a. De meisjes van klas 8 hebben 
daardoor nu een veilige, hygiënische en comfortabele voorziening om ’s nachts op school te 
blijven en daarmee naar verwachting een relevant betere uitgangssituatie voor hun leven na 
de Primary School. 
 
Terugkijkend op 2021 realiseren we ons dat we, samen met de lokale bevolking, diverse 
mooie en relevante zaken hebben weten te realiseren. Ook is duidelijk dat er nog veel werk 
te doen is in 2022 en de jaren daarna. Dit is alleen mogelijk met de bijdragen van onze vele 
grote en kleine donateurs.   
 
Daarom willen wij, namens alle inwoners van de gemeenschappen Bang’a en Kasemeni, 
onze grote dank uitspreken aan iedereen die zich in het afgelopen jaar financieel of 
anderszins heeft ingezet voor het werk van onze stichting. 
 
 
Miriam Bouwens 
Voorzitter  
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1. Missie 
 
De missie van de Stichting Foundation Saidia Kwale is 
 
Het verbeteren van de leefomstandigheden en daarmee de kwaliteit van leven, van enkele 
gemeenschappen in Kwale county, Zuidoost-Kenia. 
  
Wij doen dit door:  

1) het toegankelijk maken of verbeteren van gezondheidszorg, watervoorziening, 
landbouw en onderwijs; en 

2) het geven van scholing en training onder andere op het terrein van Business 
Management.  

 
De instrumenten die we hiervoor inzetten zijn:  
Financiële bijdragen aan specifieke projecten; 
Projectmanagement; 
Kennisoverdracht;  
Genereren en benutten van relevante netwerken.  
 
Uitgangspunten zijn:  

• Prioriteiten worden bepaald in nauw overleg met de lokale gemeenschappen; 

• De ontwikkeling en uitvoering van alles wat we doen is ingebed in de lokale 
gemeenschappen;   

• Vergroting van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking.  
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2. Projecten 2021 
 

2.1 Afgeronde projecten 
 
De projecten die we hebben georganiseerd en gerealiseerd, zijn: 

1. Slaapzaal voor meisjes Bang’a; 
2. Onderhoud Bang’a Primary School; 
3. Watertanks tegen droogte; 
4. Kleinschalige kippenhouderijen; 
5. Reparatie watertank Kasemeni; 
6. Training Business Management 

 
Hieronder volgt per project een korte toelichting.  
 
Ad 1 Slaapzaal voor meisjes Bang’a 
Het grootste project dat in 2021 is gerealiseerd betreft de slaapzaal voor meisjes van klas 8 
van de Bang’a Primary School. Kinderen in klas 8 blijven altijd ook ’s nachts op school.  
Om daarmee de kans op schooluitval omdat zij op het land moeten werken, te verkleinen. 
Daarnaast kan zo een langere schooldag worden gerealiseerd.  In het verleden betekende dit  
dat aan het einde van de dag een klaslokaal werd omgebouwd tot slaapzaal:  tafeltjes aan de 
kant en lakentjes op de vloer. Het dichtstbijzijnde toilet lag op ruim 300 m en er waren geen 
mogelijkheden om te wassen. Ofwel: een niet comfortabele, niet veilige en niet hygiënische 
situatie.  In 2021 hebben wij daarom voor 50 meisjes een nieuwe slaapzaal gerealiseerd, met 
sanitaire voorzieningen. De meisjes, hun ouders en de schooldirectie zijn er erg blij mee. 
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Het project is mogelijk gemaakt door een groot aantal donateurs. Erg relevant was de 
bijdrage van de Quatfass Foundation.   
 
Ad 2 Onderhoud Bang’a Primary School 
Met name door economische problemen als gevolg van de pandemie, was de status van 
onderhoud van de school matig. Met (financiële) hulp van onze stichting zijn enkele 
klaslokalen voorzien van een nieuwe betonnen vloer, alle schoolborden opnieuw voorzien 
van een zwarte verflaag, de toiletten opgeknapt en is het schoolterrein schoonmaken.   
De ouders hebben een grote rol gehad in de ‘opknapbeurt’ van de school.  
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Ad 3 Watertanks tegen Droogte 
In het najaar van 2021 werd Kwale county getroffen door een extreme droogte. Om de 
grootste nood te lenigen hebben we Bang’a en Kasemeni voorzien van een aantal trucks met 
water.   

 
 
Ad 4 Kleinschalige kippenhouderijen 
Een van de groepen die heeft deelgenomen aan het Corona voedselproject in 2020 (zie 
jaarverslag 2020) was de Neema Women Group, een groep van zes gezinnen met Neema als 
voorzitter. In het kader daarvan hebben ze een bijdrage ontvangen, om naar eigen inzicht in 
te zetten voor een structurele verbetering van hun situatie. Dat bleek een de bouw van een 
kippenhok te zijn geworden voor het houden van 23 slachtkippen. Na enkele tegenslagen is 
het een succes geworden en hebben ze een aanvullende donatie ontvangen voor een extra 
hok, meer kippen en voer. Daarnaast is er een training gegeven in het houden van 
slachtkippen.  
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Twee andere groepen, de Riziki Self Help Group en de Magongoni Chicken Project Group 
hebben ook een soortgelijke donatie ontvangen. Achterliggend doel is het leveren van een 
bijdrage aan economische versterking, werkgelegenheid en beschikbaarheid van voedsel.  
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Ad 5 Reparatie watertank Kasemeni 
De watertank op de Primary School van Kasemeni was al lange tijd lek. Met onze hulp is de 
lekkage verholpen en kan er in het regenseizoen weer water in de tank worden opgeslagen.  

 
 
Ad 6 Training Business Management 
In 2020 is er in Bang’a een succesvolle pilot georganiseerd voor een driedaagse training 
Business Management. Van verschillende kanten kwam daarna het verzoek om meer m 
meer van dit soort trainingen te geven, hetgeen in 2021 resulteerde in scholing aan vier 
verschillende groepen. In de scholing worden onder meer de vier basisbegrippen van het 
‘runnen’ van een bedrijf geïntroduceerd en vertaald naar financieel management en 
budgettering.  
 
Samen met onze oud-studenten is de scholing geëvalueerd ten behoeve van mogelijkheden 
voor uitbreiding en verbetering.  
Baha, een motortaxichauffeur, gaf de volgende feedback: 'Ik heb geleerd hoe belangrijk 
klanttevredenheid is in mijn dienstverlening. Ik heb ook geleerd hoe het moet. Ik heb nu een 
serieus vergroot en zeer loyaal klantenbestand’. 
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Kanze was gespecialiseerd in het maken van schooluniformen. Tijdens de cursus hebben we 
haar financiën besproken. Nu waren haar berekeningen veel beter: ‘Ik heb geleerd hoe 
belangrijk het is om grotere hoeveelheden in één deal te kopen. Ik leerde ook het belang van 
promotie. Mijn bedrijf is flink verbeterd.’ Het bleek dat ze zelfs één fulltime medewerker had 
kunnen aannemen. 
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2.2 Lopende projecten 
 
Projecten die in 2021 zijn gestart en naar verwachting in 2022 worden afgerond zijn:   

a. Zorgpost in Kasemeni 
b. Watertanks in Kasemeni 
c. Waterput in Bang’a 
d. Erwtenproject in Kasemeni 

Hieronder volgt per project een korte toelichting.  

 
Ad a Zorgpost in Kasemeni 
De lokale bevolking van Kasemeni benoemt het ontbreken van enige voorziening op het 
terrein van gezondheidszorg als hun grootste probleem. 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.  
Dit kan worden opgelost door een relatief eenvoudige (gezondheid)zorgpost te realiseren. In 
2021 is veel tijd besteed aan de voorbereiding daarvan, waaronder het opstellen van de 
benodigde plannen. Er is intensief overleg gevoerd met deskundigen, met de overheid en 
met de lokale bevolking.  Er is een Board of Management (BoM) opgericht, in overleg met de 
dorpsoudsten en stamleiders. Deze BoM heeft een legale status en beschikt inmiddels over 
een eigen bankrekening.  
Het Ministerie van Gezondheidszorg heeft alle benodigde technische tekeningen en 
specificaties aangeleverd (zie schets hieronder). Het streven is erop gericht de bouw van de 
zorgpost in 2022 af te ronden.  
 

 
 
Ad b Watertanks in Kasemeni. 
De droogte in Kasemeni is erg structureel, de opvangcapaciteit van regenwater erg beperkt. 
Met behulp van onder meer de Dutch Flower Foundation en Stichting Wilde ganzen is een 
project gestart om een vijftal watertanks van elk 10.000 liter, voorzien van filters, te 
plaatsen. Afronding vindt begin 2022 plaats.  
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Ad c Waterput Bang’a 
Ook in Bang’a is de opslagcapaciteit van water tijdens het regenseizoen een probleem. In 
overleg met de ‘elderly men’ is een grote waterdam gebouwd. Afgesproken is dat het water 
vooral zal worden gebruikt voor een irrigatieproject voor het armste deel van de community. 
Het irrigatiesysteem en de organisatie die nodig is om dit succesvol te laten draaien worden 
in 2022 opgezet.  
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Ad d Erwtenproject Kasemeni 
Om de beschikbaarheid van voedsel in Kasemeni te verbeteren heeft de stichting een  
‘erwtenproject’ gesponsord. Vijf mannen en vrouwen gaan hiermee aan de slag. Door de 
droogte in het najaar konden alleen de voorbereidingen worden getroffen. Het zaaien van 
de erwten is uitgesteld tot er meer regen is. 
 
 

3. Plannen 2022 en verder 
 
Voor 2022 en verder zijn in nauwe samenspreek met de lokale community de volgende 
projecten geïdentificeerd:  
 
Bang’a 

1. Training Business Management (terugkomdagen en nieuwe groepen);  
2. 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 groot. De twee 
klaslokalen die om deze reden aan de andere kant van het dorp zijn gebouwd, bieden 
te weinig capaciteit. Ze gaan daarom nu maar halve dagen naar school. De stichting is 
gevraagd om te helpen bij de bouw van drie extra lokalen; 

3. Opzet irrigatiesysteem en organisatie waterput (zie 2.2 c);   
4. Vervolg kleinschalig kippenhouderijen gericht op armste deel van de bevolking; 
5. Opzet van een meer omvangrijke kippenhouderij op initiatief van Annette’s Women 

Group, die hiervoor een goede business case heeft opgesteld. Om dit te realiseren is 
ca. € 35.000, - nodig. Het project levert werkgelegenheid op voor 17 families; 

6. Er zijn enkele vrouwengroepen gericht microkrediet. Dit is een methode om elkaar 
onderling te ondersteunen en zo hun bedrijfjes te laten groeien. De kas is echter 
beperkt en enige aanvulling gewenst. 

 
 
Kasemeni 

1. Gezondheidszorgpost (zie 2.2 a);  
2. Watertanks (zie 2.2 b); 
3. Veel kinderen krijgen op school te weinig te eten vanwege het ontbreken van een 

keuken en een gebrek aan voedsel. Daarom willen wij op het schoolterrein een 
nieuwe keuken realiseren; 

4. Het aantal kinderen per klaslokaal ligt gemiddeld boven 70. Met de door ons 
beoogde uitbreiding met vier lokalen kan dit aantal onder de 50 komen te liggen;  

5. Erwtenproject (zie 2.2 d); 
6. De docenten van de 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’. Echter door een harde storm is die grotendeels verwoest. Herbouw 
hiervan is dringend gewenst.  
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4. Organisatie 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: 
 
Miriam Bouwens, voorzitter; 
Minne Sijtsema, secretaris; 
Hendrik Stegenga, penningmeester. 
 
Daarnaast zijn twee adviseurs aan de stichting verbonden, 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. 
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5. Financieel jaarverslag 
 
De stichting is opgericht in 2020. Er is dus nog geen volledige vergelijking mogelijk met een 
eerder (volledig) boekjaar. 
 
Staat van baten en lasten over 2021: 
 

 
 
Toelichting inkomsten   
De belangrijkste donerende stichtingen zijn geweest: Quatfass Foundation, Flow Traders 
Foundation, Dutch Flower Group, Stichting Wilde Ganzen, Stichting ’t Groene Land en J. van 
Poortvliet Fonds. De Nederlandse MKB Participatie Maatschappij was ook een belangrijke 
sponsor. Daarnaast is een relevante donatie ontvangen van Rotary Amersfoort.  
Het bestuur doneerde o.a. de gemaakte reis-en verblijfskosten voor de reizen naar Kenia.  
 
Toelichting uitgaven 
De hoogte van post Admin wordt veroorzaakt door bankkosten en kosten van 
fondsenwerving. Aan projecten hebben we ca € 50.000, - kunnen uitgeven. Er is een 
behoorlijke toename van de reserve. Deze grotendeels gereserveerd voor de zorgpost in 
Kasemeni.  
 
De balans per 31 december 2021 is: 
 

 
 
Alle bovenvermelde bedragen zijn in € (Euro). 
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Stichting Foundation Saidia Kwale is gevestigd te Muurhuizen 105, 3811 EE 

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. 
 


