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Stichting Oloonkolin Kenya 

 
          Jaarverslag 2017 
 
Amersfoort, 26 Januari 2018 
 
Geachte bestuur, 
 
Hierbij presenteer ik u het jaarverslag 2017 van Stichting Oloonkolin Kenya, 
samengesteld aan de hand van de op dit moment bekende gegevens. 
 
Hoogachtend, 
 
Vivian Mutindi  
 
Voorzitter 
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De afgelopen jaar  zijn er weer veel Resultaten en ontwikkelingen behaald  in het dorp 

Oloonkolin. Het toilet van de plaatselijke school was ingestort. Dat, in combinatie met een 

aan drinkwater in en om het dorp, vormde een bedreiging voor de algeheel gebrek 

volksgezondheid. Het aantal gevallen van buiktyfus en diarree kon gevaarlijk snel toenemen. 

Ook dreigde de school van overheidswege te worden gesloten. 

In juni 2017 is het project succesvol afgerond. 

De vereiste goederen zijn vervoerd via 

zeecontainers, die over per weg van Mombasa 

naar Oloonkolin zijn vervoerd. De toiletten 

maken gebruik van septic tanks, die voorkomen 

dat de bodem en het grondwater verontreinigd 

raken. Door de aanleg van dakgoten en 

regenpijpen kan water worden opgevangen. 

Personeel is getraind om reparaties uit te 

voeren en er wordt voorlichting gegeven over 

hygiëne. Daarnaast is via een hydrogeologische studie gezocht naar geschikte plekken om 

naar grondwater te boren. De bronpomp wordt deels aangedreven via stroom uit 

zonnepanelen. Het opgepompte water gaat via de wateropslagtank naar de school en 

vervolgens naar de Centrale Water Kiosk. 

 

  
 

 

 

 

De eerste schatting was dat de waterput 3.000 inwoners en ongeveer 1.000 inwoners van 
naburige dorpen zou voorzien van schoon drinkwater. Die prognose is overtroffen: de put 
levert voldoende drinkwater aan in totaal 10.000 mensen uit Oloonkolin en naburige 
dorpen, zoals Mailolong en Kimelok. Van de inwoners met toegang tot drinkwater bestaat 
75% uit vrouwen en kinderen. Het boorgat heeft de capaciteit om dagelijks ongeveer 
200.000 liter water te leveren, ervan uitgaande dat een persoon gemiddeld 20 liter per dag 
nodig heeft. 
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De inwoners zijn zeer blij dat ze voor het eerst beschikken over onvervuild water. Ze zijn 
ervan overtuigd dat ziekten die veroorzaakt worden door bacillen, parasieten en slechte 
hygiëne, veel minder vaak voor zullen komen. Een ander voordeel is dat kinderen niet meer 
op pad worden gestuurd om water te halen. Dat is bovendien een gevaarlijke tocht, want de 
Mara zit vol gevaarlijke dieren zoals krokodillen en nijlpaarden. Daardoor kunnen ze weer 
naar school gaan. Bovendien zullen ze niet meer in het ziekenhuis belanden door de 
consumptie van vervuild water. Vrouwen hebben meer tijd over om in het community 
center te werken aan hun economische ontwikkeling, zodat ze hun gezin kunnen 
onderhouden. 
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Het project heeft tevens een positieve invloed op de 
opleiding van inwoners. Diverse inwoners volgen in een 
nabijgelegen centrum een beroepsopleiding, zodat ze bij 
kunnen dragen aan het onderhoud en de uitbreiding van 
de waterinstallaties. 

En er zijn nog meer interessante ontwikkelingen. Een 
voorbeeld is de broeikas die in samenwerking met de 
school is opgezet. De kas dient ook als 
demonstratieruimte waardoor de inwoners geprikkeld 
worden om agriculturele initiatieven te bedenken. Door de toegang tot schoon water 
kunnen die plannen nu ook echt worden uitgevoerd.  

 
 

 

Goed op weg, en nu verder  
 
Goede gezondheidszorg is noodzakelijk in Oloonkolin. Wij willen ons inzetten om de 
Maasai’s te helpen toegang te krijgen tot  medicatie, vaccinatie en toenemende kennis over 
gezond leven en hygiëne door een 1e lijn gezondheidszorg te bouwen in Oloonkolin. 
Hierdoor zullen de sterfcijfers terug gedrongen worden en de algehele gezondheid van de 
bewoners verbeteren. Dit  zal ook gevolgen hebben voor de economie en de samenleving 
van Oloonkolin. Onnodig school/werk verzuim door ziekte neemt dramatisch af. Gezonde 
mensen kunnen werken in bedrijven, de landbouw, ziekenhuizen en scholen. Er worden 
minder weeskinderen achtergelaten en de gezinnen van Oloonkolin hoeven minder geld te 
besteden aan medicijnen en zijn minder tijd kwijt aan het verzorgen van zieke familieleden.  
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U steun hierbij is van harte welkom 

Onderwijs 
 
Sinds oktober 2015 wordt in samenwerking met Stichting 

Help Verloskundigen in Kenia en Wilde Ganzen een 

plaatselijke studente, Leina, opgeleid tot verloskundige. Na 

haar training in augustus 2018 zal zij kraamvrouwen in het 

gezondheidscentrum begeleiden bij hun zwangerschap en 

bevalling. Hierdoor zal het sterftecijfer van vrouwen en 

pasgeborenen drastisch worden verlaagd. Met Leina gaat het 

heel goed. Ze is momenteel een van de beste studenten in 

haar klas. 

Samenwerking minister of health Kenya 

April 2017 zijn wij na gespreken met Ministerie van Gezondheidzorg in Kenya (Narok County 
Council), een samenwerking aangesloten.  Zij hebben ons toegezegd  de gezondheidzorg te 
willen ondersteunen met personeel. Dit zijn clinical officers (physician assistants) 
gespecialiseerd in een bepaald medisch gebied, zoals bijv. algemene gezondheidzorg, 
Gynaecologie, oogheelkunde, KNO,  Orthopedie ect. Ze werken voor en worden betaald door 
de regering van Kenia. Ook is ons een medicatievoorraad, vaccinatie’s en testen 
(Tuberculosis, HIV, Zwangerschappen, ect.) door de overheid toegezegd.  
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Ook ga we samen met het medische team van gezondheidszorg Narok County programma 
opstellen voor moeder en kind 
begeleiding, Familie planning en 
voor het oog en gehoor meting en 
behandelingen. Hierbij worden wij 
ondersteund door twee oogartsen 
van stichting SLAH, dr. Ton Smit en 
Dr, Alex rulo. Optometrist Ella Mol 
van het oogziekenhuiszonnestraal, 
Verloskundige Saskia Tieken van 
stichting help verloskundige  in 
Kenia, Fred hollows foundation en 
Stichting eardrop. 
 
 
 

Samen werking met Paul Akkerman ’De Gevulde Waterkruik’ 

 

 
 

September 2018 reist  Paul akkerman met zijn team uit 

Guinee-Bissau naar Oloonkolin om 8 tankbouwers en een 

manager te trainen Watertanks voor opvang van regenwater te bouwen, voor de gezinnen 

van Oloonkolin die meer dan 5 KM moeten lopen water om schoon drinkwater te bereiken 

in het centrale kern van Oloonkolin. Onze doel is de lokale economie in Oloonkolin te 

stimuleren door banen- en inkomen genererende kansen direct gekoppeld aan het 

verschaffen van toegang tot veilig water te faciliteren. Ook wordt Hiermee  ziekten 

voorkomen en wordt kostbare tijd en energie (vaak van vrouwen en kinderen) bespaard, 

omdat er geen lange afstanden afgelegd hoeven te worden om water te halen.  

In 2005 zijn Bicosse Nandafa en Paul Akkerman begonnen als amateur tankbouwers om 
regenwater op te vangen . De twee bouwden samen met een lokale metselaar drie water 
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tanks van 5000 liter in Bedanda Guinee-Bissau. Eén tank bleek goed en het opgeslagen 
water was lekker en goed drinkbaar. Dat motiveerde om door te gaan. Van 2005 tot 2016 
heeft de stichting 2000 drinkwatertanks gebouwd bij arme  huishoudens in afgelegen 
dorpen. 
 
Een tank van 5000 liter kan gedurende 3 maanden (100 dagen) 10 huisgenoten voorzien van 
elk 5 liter water per dag gedurende de droge periode. Het bouwen van een tank is goedkoop 
en goed te leren door plaatselijke metselaars (masons) of een handige boer. Je hebt alleen 
handgereedschap nodig. In de donkere, lichtdichte ruimte, tussen muren van cement blijft 
het water het hele jaar goed. 
 
Ondertussen heeft het project meerderen Afrikaanse landen bereikt o.a. Congo, Ghana, 
Nigeria, Zambia, Tanzania en nu ook Kenia in Oloonkolin..  
 

Evenementen 
 
Regelmatig organiseren we of doen we mee aan evenementen, zoals een fietstocht 
September 2018, sponseractie dit jaar 
ondersteund door het programma 
‘Lifestylexperience’ op RTL4. Ook staan 
wij op de markt/festivals, om onze 
projecten onder de aandacht te brengen 
en geld in te zamelen. Houd onze 
website en onze Facebook-pagina in de 
gaten of abonneer u op onze 
nieuwsbrief via het mailformulier!  
 

Dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers en uw steun hebben we de  
belangrijke stappen gezet om de leefomstandigheden van de mensen in Oloonkolin te 
verbeteren. Door een betere gezondheid zullen de mensen in staat zijn om zelf actief mee te 
werken aan de verdere projecten, zoals de bouw van meer water- en sanitaire faciliteiten, 
het opzetten van duurzame landbouw en het opzetten van ondernemingen. Uw steun is 
hierbij onontbeerlijk 
 

Wij danken alle vrijwilligers en medewerkers, donateurs en anderen die hebben geholpen en 
nog helpen bij het uitvoeren van de projecten voor hun inzet en gulheid. 
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Jaarrekening 
 

 
 

  

BALANS

Opening
%

31-12-2017
%

1020 ABN-AMRO IBAN NL04 ABNA 0568 151 216  €                  56.674,65 100,00%  €                           34.351,70 100,00%

 €                  56.674,65 100,00%  €                           34.351,70 100,00%

Opening
%

31-12-2017
%

2800 Bestemmingsreserve  €                  56.674,65 100,00%  €                           56.674,65 165,00%

 €                          -22.322,95 -65,00%

 €                  56.674,65 100,00%  €                           34.351,70 100,00%

WINST- en VERLIES REKENING

2017
%

3005 Organisatiekosten Nederland  €                  11.626,27 6,10%

3006 Organisatiekosten Kenya  €                      442,27 0,20%

3070 Algemene kosten  €                        56,20 

3080 Bouw / actualisering, updaten website Stichting Oloonkolin Kenya  €                   1.082,00 0,60%

3145 Kosten betalingsverkeer  €                      235,00 0,10%

3150 Bankkosten  €                      108,00 0,10%

3170 Incidentele kosten  €                          0,01 

3200 Projecten in uitvoering  €                175.846,00 92,80%

 €                189.395,75 100,00%

2017
%

4200 Verkoopopbrengsten  €                      400,00 0,20%

4300 Donaties & Giften  €                166.672,80 99,80%

 €                167.072,80 100,00%

 €                 -22.322,95 -13,40%

2017
%

;DO-IN Donatiebijdrage & Giften incidenteel  €               -166.672,80 100,00%

 €               -166.672,80 100,00%

2017
%

;PR-OGEN Screening/ Cataractoperaties e.d. ogen Kenya ter plaatse  €                   2.000,00 1,10%

;PR-ECO-DEVELOPMENT Economische ontwikkeling , Agri Culture e.d.  €                  14.700,00 8,20%

;PR-HEALTHCARE Health Care Projekt Oloonkolin  €                  61.246,00 34,20%

;PR-WASH

WASH Project water, sanitair, zeecontainer en hygiënische 

voorlichting

 €                101.046,17 56,50%

 €                178.992,17 100,00%

2017
%

;OR-KSTNALG Organisatiekosten Algemeen  €                   1.334,39 12,80%

;OR-KSTNFW Organisatiekosten Fondsenwerving  €                   1.462,45 14,10%

;OR-KSTNPROM Organisatiekosten Promotie/ Reclame/Voorlichting  €                   6.929,47 66,60%

;OR-KSTNCOM Organisatiekosten Kenia communicatie  €                      442,27 4,30%

;OR-KSTNTRANSFER Organisatiekosten Transferkosten geldoverboekingen Western Union  €                      235,00 2,30%

 €                  10.403,58 100,00%

Totaal Projecten in uitvoering

Organisatiekosten 3005

Totaal Organisatiekosten

Totale Lasten

Baten

Totale baten

Winst en verlies

Donatiesbijdragen & Giften 4300

Totaal Donatiebijdragen & Giften

Projecten in uitvoering 3200

Lasten

Activa

Totaal activa

Passiva

Winst en verlies

Totaal passiva
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