
Middenmeer, 23 februari 2016

Geachte bestuur,

Stichting Oloonkolin Kenya Jaarverslag 2015

Hierbij presenteer ik u het jaarverslag 2015 van Stichting Oloonkolin Kenya,

samengesteld aan de hand van de op dit moment bekende gegevens.

Hoogachtend,

Vivian Mutindi

Voorzitter
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In het jaar 2015 is er veel gebeurd. In februari 2015 zijn we met een team oogspecialisten naar Oloonkolin afgereisd met het doel om ca. 800

mensen te onderzoeken op oogafwijkingen. Uiteindelijk hebben we 1878 mensen onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er een

fors aantal zonnebrillen, leesbrillen en brillen op sterkte uitgereikt. Ook is in kaart gebracht welke mensen verdere behandeling nodig hebben,

bijvoorbeeld wegens staar. Dit project is mogelijk gemaakt door een gezamenlijke inspanning van onze stichting in samenwerking met de

lokale NGO en het lokaal comité, financieel en praktisch ondersteund door Stichting Zienderogen, World Vision Kenya en het Keniaanse

Ministry of Health, alsmede vele particulieren en organisaties.

In september 2015 is er een fietstocht georganiseerd om fondsen te werven voor ons voorlichtingsproject. Dankzij de deelname van een

aantal sportieve fietsers en ondersteuning door het plaatselijke bedrijfsleven en de media kan dit evenement geslaagd worden genoemd.

Voor 2016 staan diverse projecten op stapel. In maart zal een team van oogartsen van Oogziekenhuis Zonnestraal afreizen naar Oloonkolin om

daar, in samenwerking met lokale oogartsen, bij 130 mensen staaroperaties te gaan uitvoeren. Ook zal Chantal daar zijn om een team van lokale

omwonenden van de centrale dorpskern over schoon drinkwater kunnen beschikken.

Regelmatig hebben we deelgenomen aan evenementen, zowel om geld in te zamelen als om de stichting en haar werkzaamheden onder de

aandacht te brengen. Zo hebben we meegedaan aan Koningsdag en het Amsterdam Roots Open Air Festival.

waardoor de omwonenden nu beschikken over schoon drinkwater. Er moet alleen nog een distributie-kiosk worden gebouwd. Daarvoor wordt nu

geld ingezameld, onder meer door de kinderen van De Brede School in Middenmeer, die een sponsor-wandeltocht gaan houden.

Ook in december is de pijplijn van de dam van World Vision naar de waterzuiveringsinstallatie in de centrale dorpskern gereedgekomen.

Voorts zijn hier de watertanks geïnstalleerd en de pomp geplaatst. Zodra de dam voldoende water zal hebben verzameld, zullen ook de

Sinds oktober 2015 wordt een plaatselijke studente, Leina, opgeleid tot verloskundige. Na voltooiïng van haar studie zal zij in Oloonkolin

kraamvrouwen begeleiden en ondersteunen tijdens hun zwangerschap en bevalling. Het hoge sterftecijfer onder kraamvrouwen en pasgeborenen

zal hierdoor naar verwachting drastisch afnemen.

Bij een van de nevenkernen van Oloonkolin (Ntulele) is in december de aanleg van het borehole met pijplijnen en een watertank gereed gekomen,

In september 2015 is ook het Community Centre gereed gekomen, althans de gezamenlijke ruimte, waar onder meer de voorlichting gegeven

zal gaan worden, is af en klaar voor gebruik. Het Community Centre is voorzien van schoon drinkwater en een Ecosan toilet, zowel voor gebruik

door de bezoekers als voor voorlichtingsdoeleinden.
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Stichting Rommelmarkt Haren, Stichting 40MM, Stichting De Goede Doelen, Wijkcomité Van der Capellenlaan Zutphen, Impulsis,

Protestantse Gemeente Hoogkarspel, Stichting SLAH, Stichting Help Verloskundigen in Kenia.

Zonder de hulp en steun van vele particulieren, bedrijven, scholen en fondsen waren we niet ver gekomen. We danken dan ook iedereen, die

ons op enigerlei wijze heeft geholpen, van ganser harte. Zonder anderen tekort te willen doen, danken we in het bijzonder onderstaande mensen

Cordaid, Panta Holdings BV, World Vision Kenya, County Council Narok, Join The Pipe, Stichting Hervormd Weeshuis,

en organisaties:

voorlichters op te leiden voor het geven van onder meer hygiëne-voorlichting.

Verder willen we in 2016 enkele biogas-installaties en meer sanitaire voorzieningen (Ecosan-toiletten) bouwen.
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BALANS

Opening % 2015-12-31 %

1020

ABN-AMRO IBAN NL04 ABNA 0568 

151 216

463.98 100.00% 7,482.42 100.00%

463.98 100.00% 7,482.42 100.00%

Opening % 2015-12-31 %

2800 Bestemmingsreserve 463.98 100.00% 463.98 6.20%

7,018.44 93.80%

463.98 100.00% 7,482.42 100.00%

Activa

Totaal activa

Passiva

Winst en verlies

Totaal passiva
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WINST- en VERLIES REKENING

2015 %

3005 Organisatiekosten Nederland 2,603.47 7.20%

3006 Organisatiekosten Kenya 56.19 0.20%

3070 Algemene kosten 388.83 1.10%

3090 Kantoorbenodigdheden 31.45 0.10%

3150 Bankkosten 202.52 0.60%

3200 Projecten in uitvoering 22,450.00 62.30%

3300
Eigen bijdrage aan projecten 

ondersteund door Cordaid/ Impulsis e.d.

10,300.00 28.60%

36,032.46 100.00%

2015 %

4200 Verkoopopbrengsten 312.5 0.70%

4250 Kostprijs verkopen -150 -0.30%

4300 Donaties & Giften 42,888.40 99.60%

43,050.90 100.00%

7,018.44 16.30%

Lasten

Totale Lasten

Baten

Totale baten

Winst en verlies
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2015 %

;DO-IN Donatiebijdrage & Giften incidenteel -12,338.40 28.80%

;DO-AK
Donatiebijdrage & Giften Akties en 

Evenementen

-550 1.30%

;DO-CORDAID Donatiebijdrage CORDAID -10,000.00 23.30%

;DO-IMPULSIS Donatiebijdrage IMPULSIS -10,000.00 23.30%

;DO-PANTAHOLDINGS Donatiebijdrage PANTA HOLDINGS -10,000.00 23.30%

-42,888.40 100.00%

2015 %

;PR-COMCEN Communitycentre 1,250.00 3.50%

;PR-OGEN
Screening/ Cataractoperaties e.d. ogen 

Kenya ter plaatse

3,303.47 9.30%

;PR-WATER Waterproject Oloonkolin Kenya 10,300.00 29.10%

;PR-EDUCATIEHYGIENE
Educatie Hygiëne Navraagrubr: 

EM16040034345671

20,500.00 58.00%

35,353.47 100.00%

2015 %

;OR-KSTNALG Organisatiekosten Algemeen 217.02 32.00%

;OR-KSTNFW Organisatiekosten Fondsenwerving 405.78 59.80%

;OR-KSTNTP Organisatiekosten Kenia ter plaatse 56.19 8.30%

678.99 100.00%

Donatiesbijdragen & Giften 4300

Totaal Donatiebijdragen & Giften

Projecten in uitvoering 3200

Totaal Projecten in uitvoering

Organisatiekosten 3005

Totaal Organisatiekosten
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