
 

 

Bestuur 

Het bestuur van Stichting Saidia Kwale bestaat uit drie personen:  

- Miriam Bouwens, voorzitter;  

- Minne Sijtsema, secretaris;  

- Hendrik Stegenga, penningmeester.  

Daarnaast heeft de stichting twee adviseurs:  

- Bernard Koeckhoven;  

- Boudewijn Rip.  

Op de volgende pagina’s stellen de bestuursleden zich nader aan u voor.  

Geen van de bestuursleden krijgt een vergoeding voor werkzaamheden ten 

behoeve van de stichting. Gemaakte reis-en verblijfskosten voor de reizen naar 

Kenia zijn wel vergoed.  

 

Amersfoort, juni 2022 

 

  



 

Miriam Bouwens, voorzitter 

Ik kom al sinds 1987 in Kenia en heb er sinds 1997 diverse projecten gehad. 

Het meest gaan de kids me aan het hart die uit het dorpje Msambweni 

kwamen. Op de diverse lokale scholen zaten kinderen die universiteit potentie 

hadden maar daar nooit zouden komen zonder hulp omdat daar thuis domweg 

de middelen niet voor waren. Ruim 20 van die kinderen hebben een goede 

opleiding kunnen volgen en zijn nu on staat op eigen benen te staan. Met die 

ervaring heb ik me aangesloten bij Stichting Saidia Kwale en ben ik trots op wat 

Hendrik in korte tijd al heeft bereikt. 

 

 

 

Minne Sijtsema, secretaris  
 
Mijn loopbaan heeft zich afgespeeld in logistiek en productie in met name 
voedingsmiddelbedrijven. Momenteel zit ik in een nieuwe fase en houd ik mij 
sinds een jaar meer bezig met de energietransitie, zonnepanelen in het 
bijzonder, en raakt de logistiek naar de achtergrond. Toen Hendrik in 2020 het 
initiatief nam tot oprichting van de stichting met het doel om de mensen in 
Kwale een beter leven te geven wilde ik hem daar graag bij ondersteunen. Het 
is zeer bevredigend een bijdrage te kunnen leveren door gezamenlijk over 
ideeën en projecten te praten. 
 



 

 

Hendrik Stegenga, penningmeester en founder 

Mijn hele werkzame leven heeft zich afgespeeld in het bedrijfsleven: 

agrarische sector, consultancy en IT. Dankzij een reorganisatie kon ik met pre-

pensioen gaan. Ik besloot een deel van mijn tijd te gaan besteden om 'iets 

terug te doen'. Ik heb de Stichting Saidia Kwale opgericht en stort me sindsdien 

met hart en ziel op het verhogen van de levenstandaard van de allerarmsten in 

Bang’a en Kasemeni.  

 

 

 
 



Bernard Koeckhoven, adviseur  
 
Na mijn werkzame periode bij landbouworganisaties en in de agrarische 
verzekeringswereld ben ik nu vooral bestuurder en toezichthouder bij diverse 
organisaties in en rond de agrarische sector. Daarnaast ben ik actief in een 
aantal vrijwilligersorganisaties die zich inzetten om het voor kansarme mensen 
in binnen- en buitenland een beetje beter te maken. 

 
 

Boudewijn Rip, adviseur  
 
Vanuit mijn werk in de bloemenindustrie kom ik vanaf 1999 in Oost-Afrika en 
met name Kenia. Als bestuurslid van een goed doel Foundation heb ik veel 
lokale projecten in Kenia bezocht. En ervaren wat de problemen zijn en de 
valkuilen bij het trachten deze problemen op te lossen of in ieder geval te 
verkleinen. Mijn liefde voor Oost-Afrika heeft mij doen besluiten om na mijn 
werkzaamheden naar Tanzania te verhuizen. De projecten van Saidia Kwale 
bevinden zich op minder dan een dag rijden afstand. Met de opgedane kennis 
en ervaring adviseer ik, vanuit mijn huis in Arusha, het bestuur van Saidia 
Kwale.  

 
 


