Help ons
KIK vraagt financiële ondersteuning aan Nederlandse stichtingen en particulieren, die onze doelstellingen
een warm hart toedragen
Statutaire naam:

Stichting Kinderen in Kenia (KIK)

Doelstellingen
 Financiële en technische hulp bij renovatie scholen en water voorziening;
 Stimuleren van onderwijsprojecten, verlenen van financiële steun bij vervolgopleidingen.
Contactpersoon
Mieke Wentges-van der Meulen
Van Somerenstraat 6
3062 RE Rotterdam
Website
Emailadres
Mobiel

www.kidsinkenya.nl
mieke@wentges.eu
06 21851700

Kamer van Koophandel
RSIN / fiscaalnummer
Bankrekening

24419177
818.99.368
NL63 ABNA 0602 195 020

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Ronald Pfeiffer
Sandra Korthals
Friso van de Pavoordt
Mieke Wentges-van der Meulen

Adviseur van het bestuur
Erik Wentges
Beloningsbeleid
Geen. Uitsluitend vrijwilligers.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.
KIK heeft sinds haar oprichting in 2007 in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten in het dorpje
Nzeveni in de Mbooni Hills ten zuidoosten van Nairobi 12 scholen gebouwd/gerenoveerd en schoonwater
projecten gerealiseerd.
Tezamen met een lokale vertegenwoordiger Mr. Fredrick Muli, die al vanaf het begin bij het werk van KIK
betrokken is, bekijkt Mieke Wentges de tot stand gekomen werken en bespreekt ze ook nieuwe projecten.
Deze projecten worden in het bestuur besproken, waarna bij goedkeuring en voldoende funding uitvoering
aan de projecten kan worden gegeven.
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Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017
In 2017 heeft het jaarlijkse bezoek van Mieke Wentges aan de volgende lopende projecten tussen 20
februari en 1 maart plaatsgevonden. Tijdens haar bezoek werd in aanwezigheid van lokale vips eveneens de
2-jaarlijkse KIK Holland Ball Games georganiseerd. De finales van voet/volley/hand/korfbal en rugby werden
gespeeld waarna alle deelnemers en leraren een maaltijd kregen aangeboden. Een hoogtepunt voor
iedereen.
KIK heeft in 2017 de volgende projecten gefinancierd:
 Uvaa Primary School (236 leerlingen): 2 nieuwe klaslokalen en 1 watertank geopend;
 Ithemboni Girls Primary School (291 leerlingen): renovatie 2 klaslokalen en 2 watertanks;
 Mutulanguu Primary School (265 leerlingen): renovatie 2 klaslokalen;
 Syiluni Primary School (760 leerlingen): afwerking 1 klaslokaal;
 De andere 8 scholen werden bezocht en gecontroleerd, dat zijn Kyuu Primary, Ukala Primary, Kikiini
Primary, Nzeveni Primary, Matondoni Primary, Ndueni Primary, Mweani Primary en Kinyee Primary.
Andere activiteiten naast schoolprojecten:
 Aanleg en verbetering van toiletblokken;
 Slaan waterput in Nzeveni;
 Donaties voor kerken;
 Financiële ondersteuning van 25 weesmeisjes d.m.v. voedsel en schoolgeld voor middelbare school;
 Bevorderen van volwassen onderwijs voor ouders van primary school kinderen;
 Aanschaf en gebruik van nieuwe Engelse leesboeken;
 Gebruik van nieuwe eindexamenboeken voor klas 8;
 Medische zorg d.m.v. EHBO-kist en jaarlijkse workshop i.v.m. gebruik ervan.
Financiën 2016
 Eigen vermogen:
 Baten:
 Lasten:
 Batig saldo:

€
€
€
€

Financiën 2017
 Eigen vermogen:
 Baten:
 Lasten:
 Nadelig saldo:

€ 8.677
€ 28.700
€ 37.235
€ 8.535

17.212
55.536
39.760
15.776

Beleidsplan
Door “verbeterd” onderwijs “Op eigen benen verder”.
Internetadres
www.kidsinkenya.nl
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