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Voorwoord
Doorgaan, steeds maar doorgaan
Alweer een jaar voorbij alsof het niks is. Het tegendeel is waar. Op alle fronten gaan de
ontwikkelingen in hoog tempo door. Dat geldt op wereldniveau maar ook voor ieder van ons in ons
privéleven. Binnen onze stichting was het in 2018 al niet anders.
Met gepaste trots bieden wij als bestuur van WaridiHome u het jaarverslag aan over dat jaar. Een
jaarverslag dat een kijkje biedt achter de schermen en tevens inzicht geeft in de financiën. Zo maken
wij helder waar WaridiHome voor staat en hoe onze ambitie vorm krijgt. Trots zijn we op het
positieve eindresultaat. Er is weer veel werk verzet en ook mochten we uit onverwachte hoek
meevallers incasseren. Met dank aan al diegenen, die ons een warm hart toedragen.
Met de geboorte van dochter Fleur begon het nieuwe jaar voor Roosmarijn wel heel bijzonder. Maar
voor de initiator én grote motor van onze stichting is het moederschap geen beletsel haar inzet voor
Kenia te temperen. Ze bracht zelfs weer een werkbezoek aan het KidsCare Centrum in Kenia. Het
centrum is de thuisbasis van KidsCare Kenya, een organisatie waarmee WaridiHome nauw
samenwerkt. Ter plekke in het LungaLungadistrict heeft Roosmarijn zich op de hoogte kunnen stellen
van alle nieuwe ontwikkelingen. Daar had ze – op afstand - vanuit haar deskundigheid al mede
richting aan kunnen geven, tijdens het werkbezoek gebeurde dat ter plekke. Het was een intensieve,
energievretende expeditie, maar zó de moeite waard.
Het bijenproject, het project Yes We Can, dat lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen
letterlijk uit de schaduw haalt, de bouw van lokalen voor kinderen die speciaal onderwijs nodig
hebben: KidsCare ontwikkelt het ene project na het andere. WaridiHome verleent daarbij zoveel
mogelijk steun. Dat Roosmarijn ook deel uitmaakt van het bestuur van KidsCare illustreert de nauwe
band tussen beide organisaties.
Die band was goed zichtbaar tijdens de feestelijke zondag vorig jaar oktober in Delft toen Gerard en
Lisette Geenen een koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. Een enorm blijk van waardering
voor de niet aflatende inzet van het bevlogen echtpaar. Tijdens een presentatie van De Wilde Ganzen
zeiden de woordvoerders klip en klaar dat KidsCare bij hen te boek staat als de grote vernieuwer op
het gebied van ontwikkelingshulp. WaridiHome is er trots op samenwerkingspartner te zijn van zo’n
inspirerende club.
Die zondag was een dag vol hoop, liefde én een eigenwijze visie. Het cynisme voorbij, dat levert ons
namelijk helemaal niets op. Claudia de Breij zei het vorig jaar december in dagblad Trouw zo: ‘Als we
cynisch worden zijn we verloren. Geschiedenis is niet iets wat de mensen overkomt. Nee,
geschiedenis is wat mensen doen. Daar heb je als individu dus een rol in te vervullen.’
Een mooie gedachte vind ik dat. Dat we ieder op onze eigen manier een steentje kunnen bijdragen
aan een wereld die mensen – jong of oud, arm of rijk - iets te bieden heeft.

Mieke Kleinleugenmors
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1. Visie en missie
Visie
Het werkveld van stichting WaridiHome ligt in LungaLunga Subcounty, een kleine provincie in het
zuidoosten van Kenia. 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 gezinnen en ervoor zorgen dat de
weeskinderen die zij opnemen onderwijs kunnen volgen en de zorg krijgen die zij nodig hebben.
Voorheen waren het vooral weeshuizen waar de doelgroep werd opgevangen. Het nieuwe inzicht is,
dat het wenselijk is weeskinderen op te vangen binnen de eigen cultuur en het eigen netwerk.
WaridiHome vertaalt dit uitgangspunt met de slogan: ‘Elk kind verdient een warm nest’. Met deze
werkwijze sluit de stichting WaridiHome aan op een nieuwe maatschappelijke visie.
Missie
Het doel van Stichting WaridiHome is het verbeteren van de leefomstandigheden van weeskinderen
en hun netwerkfamilies in LungaLunga Subcounty 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. Zo wordt deelname
aan onderwijs voor deze kwetsbare groep kinderen gewaarborgd en de voedings- en
gezondheidstoestand 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 2018
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 en sinds eind 2015 ook bestuurslid van de Nederlandse stichting. Deze laatste
stichting ondersteunt plattelandsgezinnen in het zuidoosten van Kenia. De meeste van de gezinnen
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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 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 2017 is KidsCare begonnen aan een nieuwe versie van het HomeCare programma, namelijk het
Community Based Homecare and Beekeepers (CBHB)- programma. Naast het bestaande
thuiszorgprogramma is het in dit programma de bedoeling dat alle gezinnen getraind worden in het
houden van bijen en dat de gezinnen samen een coöperatie of verschillende coöperaties kunnen
vormen, waardoor de gezinnen uiteindelijk in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Ook in 2018
heeft WaridiHome KidsCare financieel kunnen ondersteunen bij de uitvoering van dit HomeCare
programma.
Bij verschillende fondsen zijn aanvragen gedaan vanuit WaridiHome in de ondersteuning van de
aanschaf van bijenkasten. Van het Bakkers Weeshuis fonds is een bijdrage ontvangen in 2018, een
andere aanvraag loopt nog. Met dank aan Edward Blankhart.

Mooie resultaten van het CBHB project
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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 ervoor dat
leerlingen, die aan bepaalde
voorwaarden voldoen, door kunnen
leren. In 2014 is hiermee een start gemaakt en momenteel zijn er elk jaar verschillende studenten die
examen mogen doen.
Afgelopen jaar maakten 29 studenten gebruik van het scholarship-programma.
De vorderingen van de jongeren worden gemonitord door Phelister, een social worker van KidsCare.
Zij bezoekt de scholen en houdt contact met de jongeren. Daarnaast organiseert zij in de drie grote
vakanties van de jongeren een motivatiedag. Tijdens het werkbezoek van Roosmarijn afgelopen
oktober heeft ze uitgebreid gesproken met Phelister over de vorderingen van het scholarship
programma. Over het algemeen is ze positief over de vorderingen van de studenten. Echter het bleek
ook nodig om de teugels toch wat meer aan te trekken, omdat bij sommige studenten de resultaten
achter bleven. Er zijn ook 2 studenten vanwege hun gedrag van school gestuurd. Hopelijk lukt het
met de hernieuwde afspraken de studenten te stimuleren om meer uit hun schoolloopbaan te halen
of anders anderen een kans te geven op een scholarship.

‘Yes We Can’
‘Yes We Can’ is de opvolger van ‘Yes I Can’, het programma van
KidsCare voor kinderen met een geestelijke beperking. Bij ‘Yes I Can’
ging het allereerst om het creëren van een positiever beeld over de
mogelijkheden die kinderen met een verstandelijke beperking
hebben. Dat was hard nodig omdat veel ouders/verzorgers hun kind
letterlijk en figuurlijk verborgen hielden in hun lemen huis. Zij hadden
immers geleerd dat het krijgen van zo’n kind een schande of zelfs een
straf van god is. Daar moest je je maar bij neer leggen. Werken aan
een betere situatie van zo’n kind was dus helaas niet aan de orde. Wij
vinden dat dat anders moet en kan.
De boodschap van ‘Yes I Can’ heeft deze kinderen wel positief op de
kaart gezet en dat heeft gewerkt. Ruim 60 kinderen met een
verstandelijke beperking kregen vorig jaar bij KidsCare een
individueel zorgplan. Zij en hun verzorgers worden intensief begeleid
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om stappen voorwaarts te maken. Met recht concluderen wij: KidsCare brought them into the light.
Door thuisbezoeken, lokale supportgroepen van de ouders en algemene voorlichtingsbijeenkomsten
werken de KidsCare sociaal werkers samen met ouders, dorpsoudsten, schoolhoofden en Chiefs aan
meer begrip en verdere activatie van de zorg voor deze kinderen. Met het programma ‘Yes We Can’,
doorbreken we het taboe rondom kinderen met een verstandelijke beperking. We zorgen ervoor dat
ze uit de schaduw treden en bieden ze een toekomstperspectief.
Stichting WaridiHome is KidsCare financieel gaan ondersteunen bij het uitrollen van het Yes We Canprogramma, zeker na het zien van de positieve resultaten van het Yes I Can-programma.

2.2. Activiteiten in Nederland
Om de projecten in Kenia te kunnen financieren blijven we natuurlijk afhankelijk van verschillende
inkomstenbronnen uit Nederland. Rode draad voor ons blijft het behoud van onze maandelijkse
donateurs en de uitbreiding van dit bestand. Op dit moment hebben we zo’n 30 vaste donateurs, die
samen voor een bedrag van 3.000 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 het bedrijf Werk aan
je Zaak, een training- en adviesbureau en AtQuest Webdesign.
Afgelopen jaar hebben we ook weer ingezet op het genereren van naamsbekendheid in de
combinatie met de verkoop van merchandise (ondermeer vogelvoederbakjes van cocosnoot).
Hiervoor hebben we op twee markten gestaan; De Wereldmarkt in Zutphen en Het Afrika Festival in
Hertme.
Subsidie
Ook dit jaar hebben we weer gebruik gemaakt van verschillende subsidieverstrekkers.
Zo zijn zowel aanvragen bij de gemeente Zutphen als bij stichting De Zutphense Hand goedgekeurd.
De bijbehorende gelden worden ingezet voor het Yes We Can-programma. We mochten ons
verheugen op een bijdrage van het Bakkers Weeshuis fonds voor bijenkasten.
Daarnaast heeft ook de PKN kerk Zutphen opnieuw een bijdrage geleverd aan de financiering van het
scholarship programma.
Blijmaakfabriek
De Blijmaakfabriek is een initiatief van bestuurslid Mieke Kleinleugenmors die daarmee op een
speelse manier nieuwe wegen zoekt om als vrijwilliger gelden te generen voor WaridiHome. Het logo
vertelt in feite het hele verhaal. Drie hartjes zweven vanuit de schoorsteen van de fabriek het
luchtruim in. De hartjes vertegenwoordigen het drieledig doel van de Blijmaakfabriek. Mensen in
Nederland blij maken die zitten te zweten met een klus, zelf blij worden omdat jij in staat bent die
klus te klaren en last but not least: kinderen in Kenia blij maken met een scholarship zodat ze verder
kunnen leren. Hoe mooi kan het zijn?
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De Blijmaakfabriek verdient dus aan kluswerk. En dat kan alle kanten opgaan. De ene keer is het
schrijven van een persbericht de opdracht, een andere keer krijgt iemand een gigantische
schoonmaakklus niet voor elkaar en ook een optie: iemand begeleiden die een moeilijk verhaal moet
doen en daarvoor mentale steun zoekt. De Blijmaakfabriek maakt met de opdrachtgever afspraken
over het uurtarief, dat ligt gemiddeld op tien euro per uur.
De inkomsten van de Blijmaakfabriek gaan voor honderd procent naar het goede doel. Met de
Blijmaakfabriek kun je dus letterlijk alle kanten op. En het leuke van een fabriek is dat die ook
werknemers kan ‘inhuren’
Wat zou het mooi zijn als op deze manier een olievlek ontstaat van energieke, daadkrachtige mensen
die allemaal met elkaar in verbinding staan door de Blijmaakfabriek. Mensen die zo op hun manier
ook allemaal supporters zijn van WaridiHome.
Afgelopen jaar zijn er weer uiteenlopende klussen uitgevoerd door Mieke. Onder meer een
redactionele opdracht voor stichting HAND, de kringloopwinkel in Zutphen waar wij als stichting een
nauwe band mee hebben. Mieke heeft bij de uitvoering wederom dankbaar gebruik gemaakt van de
medewerking van de bevriende oud-collega Sander Grootendorst. Een samenwerking die steevast
leidt tot mooie producties.
Spontane actie
Een ware ambassadeur van de stichting kan je hem onderhand wel noemen, Aart van der Houwen.
Niet alleen zorgde hij ervoor dat de collecte van de Vrijzinnigen IJsselstreek (gevestigd in Brummen)
naar de Stichting WaridiHome ging, hij organiseerde ook een boekenmarkt in Brummen waarvan de
opbrengst ten goede kwam aan onze stichting.
Daarnaast zorgde hij nog voor een mooie connectie met Edward Blankhart. Een gebaar dat ons tot op
heden ook geen windeieren heeft gelegd via de Stichting Bakkers Weeshuis en de Stichting Devon.
Wat zijn we blij dat we dusdanig het vertrouwen krijgen zodat mensen zich willen inzetten voor de
stichting!
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3. Het Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Initiatiefneemster

-

Margreet Lammers
Chris Buijk
Mieke Kleinleugenmors
Roosmarijn Wasseveld

Vier keer per jaar komt het bestuur bij elkaar om te praten over de ontwikkelingen in Kenia en bij
KidsCare en te praten over nieuwe activiteiten, nieuwsbrieven en het genereren van nieuwe
inkomstenbronnen.
Verder hebben we Annelies Bickes mogen verwelkomen als nieuwe ambassadeur. Zij schuift aan bij
de bestuursvergaderingen en zet zich op verschillende manieren in voor de stichting. Natuurlijk zijn
we ook dankbaar voor de inzet van Sander Grootendorst; hij ondersteunt ons vooral met creatieve
en originele ideeën, die hij vaak ook nog voor ons uitvoert.

4. Het Financiële Plaatje
ACTIVA
1000 Kas Kenia
1005 Kas Nederland
1010 Bankrekening
1020 Spaarrekening
1125 Voorraad Wakawakalights
TOTAAL ACTIVA
*
31-12-2017 voorraad: 0

2015
1508
618
1360
3529
129
7144

2016
5327
2494
1551
2994
107
12473

2017
1432
215
6089
1498
9234

2018
0
124
4082
1501

PASSIVA
2000 Leveranciers
2720 reservering bouw en
inrichting schoollokalen
2735 reservering Wakawakalights
Kenia
2740 reservering algemeen
2900 vermogen
Winst (1-1-2017~31-12-2017)
TOTAAL PASSIVA

2015

2016

2017

2018

2129
2482
2533
7144

3000
4197
5276
12473

3139
-6095
9234

3700
-2007
5707

5707
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LASTEN
2015
3000 Hulp gezinnen Kidscare
4800
3003 Bouw en inrichting school
30
3006 Chiromo
1282
3007 Bouw school in Chitsukwa
9717
(i.s.m. Wilde Ganzen)
3008 Chitsukwa sportvelden
3009 Bijenproject
3016 Organisatiekosten Kenia
23
3020 Organisatiekosten Nederland
54
3023 Inkoop Merchandising
321
(Nederland + Kenia)
3008 Scholarships Secondary
4245
3010 Yes I can Project
3030 Bankkosten en KvK
237
3033 Hosting web-site
157
3070 Overige kosten (Peter Mule)
3080 reservering bouw en
-1000
inrichting lokalen
3087 vrijvallen reserveringen
-536
3130 drukwerk en reclame
70
3210 kosten aankoop Wakawaka Kenia 2652
3250 aanbouw wasruimte
TOTAAL LASTEN
22126

2016
4800

22778

6619
27204

BATEN
4200 verkoop/merchandise
4300 Donateurs
4310 donatie t.b.v. scholarships
4350 bedrijfsdonaties
4370 Subsidie Gemeente
4380 bijdrage kerken
4385 subsidie diversen
4375 subsidie Kiwanis Zutphen
4390 overige akties
4400 Bankrente
4500 Giften
4510 gezamenlijke actie 100*100
4530 retour Wilde Ganzen
4550 Kidscare Scholarship
4640 scholenacties
4900 Blijmaakfabriek
4910 Doel Shop
TOTAAL BATEN

2016
1349
5453
350
1100
2500
1000
2500

2017
765
3783
500
600
9892
1000
2332

20
880
4500
322
5000

0
208

2258

3007
73
28054

1977
52
21109

1510
105
26194

2015
1392
5090
250
600
1500
2250
2500
18
2424
5000

2017
4400

2018
2800

30
5000
550
5273
150
778
6210
5000
238
172
74

750
13422
220
172
2221

9000
10000
206
172

28201
2018
848
3885
600
7500
1000
8488

3634

24659
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5. (Nieuwe) Plannen voor 2019
5.1. Projecten in Kenia
Komend jaar blijven we het Community Based Homecare and Beekeepers (CBHB)-programma
ondersteunen. De resultaten zijn tot nu toe al veelbelovend en het project is nog niet eens afgerond,
dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Dit project wordt in eerste instantie ondersteund door
al onze vaste donateurs.
Er is echter nog een extra vraag naar bijenkasten om het project volledig te laten slagen. De
samenwerking met de overheid is aangegaan met dit project. De trainingen op het gebied van
bijenhouden worden door de overheid georganiseerd. Als het echter aankomt op financiële
ondersteuning op het gebied van de bijenkasten blijkt de overheid zijn afspraken niet na te komen.
Om het project toch te doen slagen is KidsCare zelf op zoek naar financiële middelen om de
bijenkasten voor de gezinnen te kunnen aanschaffen. WaridiHome is al langer bezig om hierin te
ondersteunen en blijft dat komend jaar voortzetten.
Daarnaast blijft natuurlijk ook het scholarship programma ondersteund worden door Stichting
WaridiHome. In 2019 zullen 21 studenten naar school gaan dankzij ons scholarship programma.

5.2. Activiteiten in Nederland
We blijven ons het komende jaar inzetten om maandelijkse donateurs te vinden en te behouden,
zodat we het HomeCare programma van KidsCare kunnen blijven ondersteunen.
Roosmarijn zal zich blijven inzetten om via verschillende fondsen en stichtingen geld in te zamelen
voor de mooie projecten van KidsCare.
In 2016 heeft de aftrap van de Blijmaakfabriek plaats gevonden en aangezien dit een succesformule
blijkt te zijn gaan we komend jaar gebruiken om hier nog meer bekendheid aan te geven. Ook hopen
we meer vrijwilligers te kunnen vinden die zich vanuit hun eigen expertise willen inzetten voor de
Blijmaakfabriek.
En we zullen natuurlijk weer vertegenwoordigd zijn op verschillende markten. In Zutphen is dat de
Wereldmarkt, daarnaast zijn we van de partij op Africa NOW, een festival bij het Afrikamuseum
(Heilig Landstichting). Hopelijk komen we jullie tegen op één van deze mooie festivals.
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6. Het Budget voor 2019
Lasten
KidsCare HomeCare
Organisatiekosten NL
Inkoop Merchandise
Bank + KvK kosten
Website
Bijenkasten
Scholarship programma
Totale lasten 2019

Baten
Begroting
2.400
250
250
250
200
5.000
10.000
18.350

Donateurs
Eenmalige giften
Bedrijfsdonateurs
Subsidie
Blijmaakfabriek
Doelshop
Merchandise
Totale baten 2018

Begroting
3.000
2.700
600
10.000
1.500
50
500
18.350
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