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Voorwoord 

Heftig en mooi 

Voor ons ligt het jaarverslag 2015. Een jaar dat in veel opzichten heftig was. De vluchtelingenstroom 

die richting Europa op gang kwam en niet te stuiten lijkt drukt ons met de neus op de feiten. De 

ongelijkheid in de wereld is groot en hoe gaan we daarmee om?  

Betrokkenheid met de vluchtelingenproblematiek is er van onze kant zeker, maar gelijktijdig zijn we 

er ons als stichting ook van bewust dat die niet ten koste mag gaan van onze doelgroep in Kenia. De 

netwerkgezinnen die in vaak miserabele omstandigheden leven hebben onze hulp nog altijd hard 

nodig. We kunnen hen niet laten vallen omdat onze focus nu vooral uitgaat naar de schrijnende 

situatie van veel vluchtelingen.  

Ook in het jaar 2015 heeft de steun van buiten ons bijzonder goed gedaan.  Naast de support van 

onze vaste groep donateurs hebben we ons mogen verheugen in bijzondere acties. Denk aan het 

project 100xHonderd van Pierre Spierings, het sprankelende dansfeest Springtime dat de serviceclub 

Kiwanis neerzette in een zeer druk bezochte Zutphense Buitensociëteit en niet te vergeten het 

enthousiasme van de leerlingen van de Montessorischool in Haarlem. Het leverde ons vele extra 

euro’s op voor onze projecten in Kenia. 

Dat de workshoppendag moest worden afgelast omdat er te weinig aanmeldingen waren heeft ons 

aan het denken gezet. Hoe spreken we op een creatieve manier mensen aan zodat ze met plezier – 

het liefst blijvend - een bijdrage leveren aan de stichting? We zien het als een opdracht voor 2016 de 

ideeën die daarover in brainstormsessies zijn ontstaan concreet  vorm te gaan geven. Duidelijk is dat 

‘de automatische piloot’ niet werkt, we zullen ons voortdurend moeten blijven beraden op onze 

acties en ze bijsturen als de tijdgeest daarom vraagt. Eén ding blijft overeind: de warme band die we 

samen met partnerorganisatie KidsCare hebben opgebouwd met de Kenianen in het 

LungaLungadistrict  is ons dierbaar. Daar blijven we ons ons inzetten. En iedereen die ons daarin 

steunt is voor WaridiHome een vriend! 

Mieke Kleinleugenmors 
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1. Visie en missie 

Visie  

Msambweni is een klein stadsdistrict in Kenia waar enkele dorpen omheen liggen die tot dit district 

horen. Het gebied kenmerkt zich door armoede.  In januari 2012 heeft de initiator van het project, 

Roosmarijn Wasseveld, een werkbezoek afgelegd in het gebied. Met lokale bewoners en 

professionele organisaties is in kaart gebracht waar de behoefte ligt als het gaat om weeskinderen. 

Dit gezien het feit dat weeskinderen een kwetsbare doelgroep vormen in Kenia. Binnen de Keniaanse 

cultuur is het gebruikelijk om als familie elkaar te ondersteunen en  in geval van overlijden van 

ouder(s) de zorg op je te nemen van achtergebleven kinderen. De gezinnen hebben echter nauwelijks 

middelen om deze kinderen te ondersteunen. De stichting wil zich inzetten voor deze weeskinderen 

en ervoor zorgen dat zij  onderwijs kunnen volgen en de zorg krijgen die zij nodig hebben. 
Stichting WaridiHome sluit hiermee tevens aan op de maatschappelijke visie om weeskinderen 

zoveel mogelijk op te vangen binnen de eigen cultuur en het eigen netwerk. 

Missie  

Het doel van Stichting WaridiHome is het verbeteren van de leefomstandigheden van weeskinderen 

en hun netwerkfamilies in het Msambweni district in Kenia. Door middel van gezinssponsoring 

gericht op onderwijsbenodigdheden, voedsel en medische hulp van het kind, evenals coaching van 

de gezinnen, worden de ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen vergroot. Deelname aan 

onderwijs voor deze kwetsbare groep kinderen wordt gewaarborgd en de voedings- en 

gezondheidstoestand wordt verbeterd. 

Daarnaast wil de stichting zich inzetten voor het verbeteren van onderwijsomstandigheden in 

algemene zin. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we financiële ondersteuning bieden om een 

schoolgebouw op te knappen of een waterpomp aan te leggen en samenwerking met projecten te 

zoeken  die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.   

 

2. Activiteiten in 2015 

2.1 Projecten in Kenia 

Gezinsproject 

Stichting WaridiHome is voor een groot deel van haar inkomsten afhankelijk van vaste maandelijkse 

donateurs. Op die manier is de stichting verzekerd van een bepaald inkomen, dat ook maandelijks 

besteed kan worden in Kenia. Stichting WaridiHome is eind 2012 de samenwerking aangegaan met 

de Nederlandse Stichting KidsCare en de Keniaanse variant KidsCare Kenya. Roosmarijn Wasseveld, 

initiatiefneemster van Stichting WaridiHome, is zelfs in Kenia als vrijwilliger gaan werken voor 

KidsCare Kenya. Deze laatste stichting ondersteunt plattelandsgezinnen in het zuidoosten van Kenia. 

De meeste van de gezinnen herbergen weeskinderen en met de hulp van KidsCare Kenya krijgen deze 

kinderen (en de andere kinderen in het gezin) de mogelijkheid om naar school te gaan en medische 

zorg te krijgen. Daarnaast investeert KidsCare Kenya in de ondersteuning van de opvoeders. Lokale 

maatschappelijk werkers proberen de gezinnen te motiveren en te ondersteunen in het opbouwen 

van een waardig bestaan. Zo wordt er gewerkt aan het opknappen van een huis, het bouwen van een 

wc en het uitbreiden van inkomsten genererende activiteiten. Dit laatste om de gezinnen niet 

afhankelijk te maken van de zorg van KidsCare Kenya, maar ze zelfstandig te maken, zodat ze zelf in 
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staat zijn om te zorgen voor hun (pleeg)kinderen. 

Een belangrijk onderdeel van de ondersteuning is de 

betrokkenheid van lokale vrijwilligers, die getraind 

worden door KidsCare. 

In het afgelopen jaar was Stichting WaridiHome 

door haar donateurs in staat om vier dorpen 

financiële ondersteuning te bieden. Dit zijn de 

dorpen Mwamose, Chiromo, Mamba en Jego (meer 

informatie over de dorpen en hun gezinnen is te 

vinden op onze website www.waridihome.com). In 

elk dorp ondersteunt KidsCare Kenya  vijf gezinnen, 

dit betekent dat Stichting WaridiHome in 2014 twintig gezinnen heeft ondersteund, ofwel zo’n 

honderd kinderen. Voor komende jaren is het belangrijk om aandacht te hebben voor het vinden van 

meer structurele donateurs in Nederland.  

 

Chiromo Primary School 

In een ander project in Kenia zet Stichting WaridiHome zich in voor een basisschool in Chiromo.  

Eind 2014 was er al begonnen met de bouw van een 

nieuw klaslokaal en in 2015 werd dit lokaal afgemaakt en 

werd het voorzien van meubilair (zie de foto hiernaast).  

Goed nieuws kregen we ook begin 2015. De lerares die 

WaridiHome sponsort, was geslaagd voor haar diploma. 

Ze was erg trots op haar cijfers en erg dankbaar voor 

deze mogelijkheid die haar geboden was. Ze was zelfs zo 

enthousiast, dat ze graag door wil leren en ook de 

vervolgopleiding wil doen. Helaas moeten er door 

WaridiHome keuzes worden gemaakt en kunnen we haar geen vervolgopleiding bieden.  Wel 

financieren we al langere tijd een gedeelte van de salarissen van docenten. We proberen echter de 

school ook meer zelfstandig te maken.  In overleg met het schoolbestuur zijn we begonnen met een 

geitenproject. De school heeft met behulp van de ouders drie geiten gekocht en WaridiHome heeft 

ook drie geiten gekocht, daarnaast is er gezorgd voor een training in de goede verzorging van de 

geiten. Hopelijk lukt het de school gedurende het jaar 2016 om hier inkomsten uit te genereren.    

                    

 

http://www.waridihome.com/
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WakaWaka 

WaridiHome verkocht in Nederland al geruime tijd WakaWaka lampen. Door verkoop van de lampen 

was de stichting in staat om WakaWaka lampen in te kopen in Kenia. Daarnaast heeft de gemeente 

Zutphen positief gereageerd op een aanvraag. Zo konden 120 WakaWaka lampen in Kenia 

aangeschaft, die zijn uitgedeeld aan alle KidsCare gezinnen. Wat een dankbaarheid hebben we 

ervaren in de gezinnen. Ze gaven aan niet meer bang te hoeven zijn voor brand, maar ook geen geld 

meer kwijt te zijn aan brandstof. Wel zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de gezinnen over het 

onderhoud en het gebruik van de lampen. Ze hebben allemaal een contract moeten ondertekenen 

voor ontvangst en afspraken rondom gebruik. 

  

 

Chitsukwa Primary School 

Begin 2015 is Pierre Spierings (initiatiefnemer van het project 100Xhonderd) in Nederland zijn acties 

gestart . En in oktober reisde hij mee naar Kenia om daar de eerste steen te leggen voor de bouw van 

twee klaslokalen. Er werd toen ook een begin gemaakt met het graven van twee diepe kuilen waar 

de toiletten op konden worden gebouwd. 

             

Het was een groot feest. Alle ouders en kinderen waren aanwezig en hadden een uitgebreid 

programma voorbereid met veel muziek en dans.  
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Scholarship programma 

Dit jaar is ook een vervolg gegeven aan het WaridiHome scholarship programma. De leerlingen die in 

aanmerking komen zijn kinderen uit het KidsCare Homecare programma. Met het KidsCare 

Homecare programma krijgen deze kinderen de kans om naar de basisschool te gaan, maar dan zijn 

ze er natuurlijk nog niet. Stichting WaridiHome zorgt dat ze door kunnen leren. In 2014 zijn we als 

stichting gestart met het ondersteunen van drie meisjes, daar zijn dit jaar vijf  jongens bij gekomen. 

Zij volgen onderwijs op Msambweni Secondary school.  

Stichting WaridiHome zorgt voor het schoolgeld, de boeken en 

een matras. Ouders zorgen daarnaast voor het schooluniform 

en kleine huishoudelijke artikelen. Dit zorgt ervoor dat ouders 

zich ook verantwoordelijk blijven voelen voor de opleiding van 

hun dochters en zonen. 

Verder ondersteunen we ook leerlingen die meer 

praktijkgericht onderwijs volgen. Afgelopen jaar waren dat er 

zes. Deze leerlingen volgen een naaicursus of een technische opleiding.  

Daarnaast organiseert KidsCare tijdens elke vakantie een terugkomdag. Een dag om de kinderen te 

motiveren,  maar ook om ze studievaardigheden aan te leren. Zoals bijvoorbeeld het omgaan met 

groepsdruk en ze te attenderen op hun specifieke talenten.  

 

2.2. Activiteiten in Nederland 

 
In het WaridiHome Actieplan 2013-2015 zijn verschillende activiteiten opgenomen die in Nederland 

moesten gebeuren om genoeg geld op te halen voor de projecten in Kenia. 

Rode draad voor ons is steeds het verkrijgen van meer maandelijkse donateurs. Op dit moment 

hebben we 39 vaste donateurs, die samen voor een bedrag van 4.800 euro zorgen. Donateurs zijn 

van groot belang voor een structurele basis. 

Gelukkig blijven we daarnaast veel eenmalige donaties ontvangen; daar zijn we ook heel blij mee, 

omdat we die flexibel kunnen inzetten. 

Verder proberen we ook bedrijven te benaderen om ons op welke manier dan ook te ondersteunen 

in onze activiteiten. Inmiddels hebben we een samenwerking opgebouwd met Victor & Paul, een 

training- en adviesbureau en AtQuest Webdesign.   
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Naast deze manieren van crowdfunding organiseert  Stichting WaridiHome 

zelf een jaarlijks terugkerende workshoppendag. Helaas hebben we deze 

dag afgelopen jaar moeten cancelen in verband met te weinig 

aanmeldingen. Voor ons een signaal dat we nog creatiever moeten worden 

in het genereren van geld voor de stichting. Dit resulteerde afgelopen jaar 

in het ontwerpen van een ‘wereldengel’ waar we  Bini Jansen zeer 

dankbaar voor zijn. De wereldengelen vonden gretig aftrek tijdens 

verschillende kerstmarkten waar de stichting met 

een kraam stond.  

WakaWaka 

Een project dat we hebben kunnen afronden in 2015 is zorgen voor 

WakaWaka lampen voor alle KidsCare gezinnen ( 120 gezinnen).  Stichting 

WaridiHome is hierin ondersteund door World Solar Fund. Een 

WakaWakalamp is een zaklamp die werkt op zonne-energie, erg handig in 

Kenia. Het is gelukt om in 2015 alle gezinnen binnen KidsCare Kenya te 

voorzien van een WakaWakalamp, een vervanger voor de kostbare en 

gevaarlijke kerosin lamp, die de gezinnen vaak gebruikten. 

De stichting heeft in Nederland deze lampen aan de man weten te brengen, want ook in ons klimaat 

kan de lamp heel goed van pas komen. Als zaklamp zeker voor kampeerders. De winst die gemaakt is 

op deze  verkoop is gebruikt om de lampen in Kenia aan te schaffen. Uiteindelijk is het met behulp 

van subsidie van de gemeente Zutphen gelukt om 120 lampen in Kenia uit te delen.  

Schoolactie 

Afgelopen jaar zijn we ook door een school benaderd, de Haarlemse Montessori School, om samen 

te werken voor een specifiek project in Kenia. Uiteindelijk is ervoor gekozen om geld in te zamelen 

voor de bouw van twee toiletgebouwen bij Chitsukwa Primary School. De 

stichting heeft een op alle basisschoolleerlingen toegesneden lespakket 

ontwikkeld met algemene informatie over Kenia; daarnaast is met het oog 

op het doel van de actie het belang van sanitaire voorzieningen 

uitgewerkt.  Ook wordt in het lespakket op een speelse toegankelijke 

manier  uitgelegd waar de stichting WaridiHome zich op richt. Het 

betrekken van de leerlingen bij de problematiek in Kenia heeft ervoor 

gezorgd dat de kinderen allemaal erg gemotiveerd waren om geld in te 

zamelen. Ze hebben in totaal een bedrag van € 3.634,- opgehaald. Een 

geweldige prestatie, waar wij als stichting erg dankbaar voor zijn. Samen 

met hulp van het fonds Voeten in de Aarde hebben we de bouw van de  

toilettengebouwen op de school kunnen starten. 

Springtime 

In 2015 heeft Kiwanis Zutphen e.o ook een prachtige actie op poten gezet. Op  zaterdag 16 maart 

hebben zij voor twee goede doelen het dansfeest Springtime georganiseerd, waaronder 

WaridiHome. Het was met de medewerking van de Crazy Piano’s een geweldig leuk dansfestijn met 

een mooie opbrengst van 2.500 euro voor de stichting. Geld dat we ontzettend goed kunnen 

gebruiken voor ons Scholarshipprogramma. We zijn Kiwanis Zutphen e.o. zeer erkentelijk voor de 

energie die ze staken in deze activiteit. 
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100xhonderd 

Op 20 december was WaridiHome aanwezig tijdens het benefietconcert van 100XHonderd om een 

cheque van  10.000 euro in ontvangst te nemen. Een geweldig resultaat, dat Pierre Spierings bereikte 

met zijn inzet op tal van fronten. In samenwerking met Wilde Ganzen leidt  zijn inzet tot een mooi 

bedrag  (15.000 euro) voor Chitsukwa Primary School.   

 

 

3. Communicatie in 2015 

Het genereren van nieuwe donateurs voor het scholarship-programma is een belangrijk doel geweest 

in 2015. Daarvoor gebruikten we onder meer de kerstkaartenactie aan het eind van het jaar. We 

waren overigens zeer blij met het ontwerp dat poëziebedrijf Vlinderwerk daarvoor leverde.  

Daarnaast hebben we regelmatig de media opgezocht in verband met  aankomende activiteiten. 

Denk hierbij aan de Stentor, de weekbladen Contact en de Zutphense Koerier, alsmede de lokale 

radiozender Berkelstroom. 

Een andere manier om onder de aandacht te komen bij het Zutphense publiek was om deel te 

nemen aan de Wereldmarkt. Hier kregen we de gelegenheid om Stichting WaridiHome te promoten. 

Internet is natuurlijk een mooi communicatiemiddel om een grote groep mensen te bereiken. We 

maken als stichting gebruik van een website (www.waridihome.com). Hier is alle informatie te vinden 

over de stichting, sponsoren en mogelijkheden om zelf ook een steentje bij te dragen. 

Daarnaast is er een actieve Facebookpagina. Handig, omdat verhalen en foto’s vanuit Kenia over de 

verschillende projecten makkelijk over te brengen zijn op een breed samengestelde groep. Ook 

evenementen worden vaak aangekondigd op de Facebookpagina. Hierdoor hopen we dat mensen 

zich betrokken (gaan) voelen bij het uitvoerende werk van de stichting in zowel Kenia als Nederland. 

Een nieuwsbrief is ook onderdeel van het communicatieplan van Stichting WaridiHome. Elk kwartaal 

wordt hij verstuurd aan alle donateurs en andere belangstellenden van de stichting. Halverwege het 

jaar zijn we hiervoor overgestapt naar het digitale programma MailChimp om de nieuwsbrief 

interactiever te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.waridihome.com/
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4. Het Bestuur 

In 2015 bestond het bestuur uit vijf bestuursleden 

Voorzitter  - Margreet Lammers 

Penningmeester -  Hans Jolink 

Secretaris  -  Annemiek Duifhuizen 

Algemeen bestuurslid    - Mieke Kleinleugenmors 

Initiatiefneemster - Roosmarijn  Wasseveld 

    

 

5. Het Financiële Plaatje 

BALANS EN VERLIES- EN WINSTREKENING 
2015 

    

 

   

      

 

  LASTEN    2015 Begroot 

3000 Hulp gezinnen KidsCare    4.800 4.800 

3003 Bouw en inrichting school    30  

3006 Chiromo    1.282 1.750 

3007 Bouw school in Chitsukwa (in 
samenwerking met Wilde Ganzen) 

   9.717 15.000 

3016 Organisatiekosten Kenia    23 200 

3020 Organisatiekosten Nederland    54 350 

3023 Inkoop Merchandising    321 200 

3008 Scholarships Secondary    4.245 6.000 

3030 Bankkosten en Kamer van 
Koophandel 

   237 350 

3033 Hosting Website    157 100 

3070 Overige Kosten (oa. Vliegticket)    74 1250 

3080 
Reservering Bouw en Inrichting 
lokalen 

   -1.000  

3087 Vrijvallen reserveringen   -536  

3130 Drukwerk en reclame   70 250 

3210 Kosten aankoop Wakawaka Kenia   2.652 3.080 

TOTAAL LASTEN   22.126 33.330 
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BATEN   2015 Begroot 

4200 Verkoopopbrengsten WakaWaka 
lamp  

  113 750 

4300 Donateurs   5.090 5.000 

4310 donaties/giften tbv scholaships   250  

4350 Bedrijfsdonaties   600 1.200 

4370 Subsidie Gemeente   1.500 1.000 

4385 Subsidie diversen   2.250 3.000 

4375 Subsidie Kiwanis Zutphen   2.500 2.500 

4400 Bankrente   18 50 

4500 Giften   2.424 1.500 

4510 Gezamenlijke actie 100x100, WH 
en Wilde Ganzen 

  5.000 15.000 

  Bijdrage KidsCare NL                 2.000 

4650 Overige akties oa workshopmiddag                            1.000 

4640 Scholenacties   3.634  

4700 Merchandising   1.279 500 

TOTAAL BATEN   24.659 33.500 

Winst [1-1-2015\31-12-2015]   2.533  

 

  
Resultaat 

 
Resultaat 

ACTIVA 2014   2015 

1000 KasKenia     1.508 

1005 KasNederland 627   618 

1010 Bankrekening 2.000   1.360 

1020 Spaarrekening 3.111   3.529 

1125 Voorraad WakaWakaLights  409   129 

1200 Kruisposten       

1210 Kruisposten Incasso       

TOTAAL ACTIVA 6.147   7.144 

     

 

* 31-12-2015 zijn er nog 6 WW-lights in voorraad 
 
 

  PASSIVA 2014   2015 

2000 Leveranciers       

2720 Reservering Bouw en Inrichting 
Schoollokalen 

1.000     

2730 
Reservering Hulp Gezinnen 
KidsCare 

2.129     

2735 Reservering WakaWaka lights Kenia 536     

2740 Reserveringen algemeen     2.129 

2900 Vermogen 3.954   2.482 

Winst [1-1-2015\31-12-2015] -1.473   2.533 

TOTAAL PASSIVA 6.147   7.144 
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6. (Nieuwe) Plannen voor 2016 

6.1. Projecten in Kenia 
Komend jaar zijn we van plan om hetzelfde aantal  dorpen te ondersteunen.  Ons doel is echter 

wel om meer maandelijkse donateurs te vinden, maar deze inkomsten zouden ten goede moeten 

komen aan het WaridiHome Scholarship programma.   

 

2016 is voorlopig het laatste jaar dat we ons inzetten voor de basisschool in Chiromo. 

WaridiHome betaalt nog gedeeltelijk de salarissen van twee leerkrachten. Er zijn al langere tijd 

gesprekken met de schoolleiding gaande over de zelfredzaamheid van de school en daarnaast is 

ook de overheid in actie gekomen om de school meer te ondersteunen oa. door het bouwen van 

klaslokalen.   

 

Het scholarship programma dat we in 2014 gestart zijn wordt natuurlijk ook vervolgd in 2016.  

De huidige leerlingen blijven gesponsord worden, maar het programma wordt ook uitgebreid 

met acht nieuwe leerlingen. Deze leerlingen hebben in december 2015 een examen voor de 

basisschool afgelegd en kunnen doorstromen naar voortgezet onderwijs.  

 

In 2015 is er begonnen met de bouw 

van klaslokalen en de toiletten. In 2016 

zal dit project worden afgerond. 

Roosmarijn Wasseveld en Pierre 

Spierings zullen in mei aanwezig zijn tijdens de officiële opening.   

 

6.2. Activiteiten in Nederland 
We blijven ons het komende jaar inzetten om meer maandelijkse donateurs te vinden, zodat we 

het scholarshipprogramma elk jaar kunnen uitbreiden met nieuwe leerlingen.   

Komend jaar gaan we opnieuw aandacht besteden aan 

het betrekken van bedrijven en organisaties om bij te 

dragen aan onze doelen.  

Afgelopen jaren hebben we een start gemaakt met het 

netwerken met organisaties in Zutphen. Hier is onder 

meer de samenwerking met de serviceclub Kiwanis uit 

ontstaan. En hopelijk volgen er nog meer van dit soort 

samenwerkingspartners. Aangezien we ook een 

lesprogramma hebben opgesteld voor scholen, hopen we ook op meer samenwerking met 

scholen in de omgeving.  

En we zullen natuurlijk weer vertegenwoordigd zijn op verschillende markten in Zutphen, zoals 

op 28 mei de Wereldmarkt en aan het eind van het jaar de kerstmarkt. Ook op de planning staan 

de pinkstermarkt in Brummen, het AfrikaFestival in Hertme op 2 juli en het festival Pure Passie in 

Ede op 27 augustus. Hopelijk komen we jullie tegen op één van deze mooie festivals. 
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7. Het Budget voor 2016 

Lasten 
 

 Begroting 

KidsCare dorpen   4.800 

Chiromo      600 

Organisatie kosten Nederland      350 

Organisatie kosten Kenia        30 

Bouw school Chitsukwa 
(samen met Wilde Ganzen) 

  5.000 

Inkoop Merchandise      200 

Bank + KvK kosten      250 

Website      160 

Overige kosten      350 

Scholarship programma   5.500 

Drukwerk en Reclame      250 

Vrijval reserveringen -1.000 

Totale lasten 2016 16.490 
 

Baten 
 

 Begroting 

Donateurs 5.000 

Donateurs tbv scholarships    250 

Bedrijfsdonateurs 1.200 

Subsidie  1.000 

Gezamenlijke acties (Wilde 
Ganzen) 

5.000 

Bankrente  

Giften 2.040 

Scholenacties  

Overige acties    500 

Merchandise 1.000 

Acties Supermarkt 1.250 

  

Totale baten 2016 17.240 
 

 


