
Stichting Oloonkolin Kenya

Middenmeer, 25 februari 2015

Geacht bestuur,

Hierbij presenteer ik u het jaarverslag 2014 van Stichting Oloonkolin Kenya,

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

Hoogachtend,

Vivian Mutindi

Voorzitter

Jaarverslag 2014
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Eind 2014 is een aanvang gemaakt met de bouw van het Community Centre, waar onder meer de diverse voorlichtings- en 

scholingsprogramma’s zullen worden gegeven. Tevens is begonnen met de aanleg van een pijplijn van een waterbasin dat is 

aangelegd door World Vision naar, alsmede met de bouw van een waterzuiveringsinstallatie en opslag in het centrum van Oloonkolin. 

Op het moment van publicatie van dit jaarverslag is dit deelproject zo goed als gereed.

De Stichting is opgericht in februari 2014. Sindsdien is er veel gebeurd en in een toenemend tempo. Een kort overzicht.

Het jaar stond, zeker in het begin, vooral in het teken van het verkrijgen van naamsbekendheid, fondsenwerving en het samenstellen 

van teams van mensen op allerlei gebied, zowel in Nederland als in Kenia. Daartoe hebben we deelgenomen aan diverse evenementen 

en zijn er allerlei publicaties geweest, zowel in eigen beheer (website, Facebook, Twitter, nieuwsbrieven) als in de media. Inmiddels 

hebben we een groep mensen bijeen gebracht, die zich met groot en niet aflatend enthousiasme op de uitwerking van diverse 

projecten heeft gestort. In Kenia zijn we verder de samenwerking aangegaan met de organisatie World Vision, die in het gebied bezig 

is met enkele projecten die goed aansluiten bij onze projecten en visie.

Voor het jaar 2015 staan veel projecten op stapel. Zo is begin februari 2015 een team van Stichting Zienderogen naar Oloonkolin 

gekomen om de mensen te screenen op allerlei oogaandoeningen. Veel van de zichtproblemen kunnen gelukkig worden gecorrigeerd 

met brillen. Veel mensen hebben al corrigerende brillen – vooral leesbrilllen – ontvangen, veel anderen zullen deze nog krijgen 

toegestuurd. De overige geconstateerde problemen zullen worden gerapporteerd aan de Stichting SLAH, die samen met een team 

oogartsen in Kenia zal onderzoeken wat daaraan gedaan zal kunnen worden. Voor dit en andere medische projecten werken we nauw 

samen met het Keniaanse Ministerie van Volksgezondheid en World Vision.

Voor medio 2015 staat het tweede deelproject drinkwater op stapel; de voorbereidingen zijn inmiddels zo goed als rond. Dit deelplan 

behelst het brengen van schoon drinkwater naar een van de buitenkernen van Oloonkolin. Ook de voorbereidingen van het project 

voorlichting hygiëne en aanleg centrale sanitaire voorzieningen zijn in volle gang. Het is de bedoeling dat voor eind van het jaar een 

team voorlichters naar Oloonkolin afreist om de mensen alles te leren op het gebied van hygiëne, sanitatie, drinkwater, alsmede de 

medische en algemene gezondheidsaspecten daarvan, en dat een twintigtal Ecosan toiletten zal worden gebouwd in de dorpskern, bij 

het Community Centre en bij de drie scholen.

Voor de projecten op het gebied van landbouw en ecologische bescherming zijn we in gesprek gegaan met de universiteit van 

Wageningen om onze kennis te verrijken en ideeën op te doen. Mogelijk gaan we in een later stadium met hen samenwerken op deze 

gebieden. 

Tot slot is het de bedoeling dat Saskia Tieken van Stichting Help Verloskundigen in Kenia naar Oloonkolin gaat voor voorlichting, 

begeleiding van moeder en kind, en voor het opleiden van enkele verloskundigen. Dit is uitermate belangrijk om het schrikbarend hoge 

sterftecijfer onder kraamvrouwen en pasgeborenen drastisch omlaag te brengen.
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BALANS

Opening % 31-12-2014 %

1020 ABN-AMRO IBAN NL04 ABNA 0568 151 216 463,98 100,00%

463,98 100,00%

Opening % 31-12-2014 %

463,98 100,00%

463,98 100,00%

Activa

Totaal activa

Passiva
Winst en verlies

Totaal passiva
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WINST- en VERLIES REKENING

2014 %

3000 Inkoop goederen 1.118,87 20,50%

3005 Organisatiekosten Nederland 12,00 0,20%

3006 Organisatiekosten Kenya 150,00 2,80%

3012 Organisatiekosten Transferkosten geldoverboeking Western Union 45,00 0,80%

3080 Bouw website Stichting Oloonkolin Kenya 300,00 5,50%

3090 Kantoorbenodigdheden 51,45 0,90%

3150 Bankkosten 94,60 1,70%

3155 Kamer van Koophandelkosten 50,00 0,90%

3175 Notariskosten 121,00 2,20%

3200 Projecten in uitvoering 3.505,00 64,30%

5.447,92 100,00%

2014 %

4300 Donaties & Giften 5.911,90 100,00%

5.911,90 100,00%

463,98 7,80%

Lasten

Totale Lasten

Baten

Totale baten

Saldo lopend verslagjaar
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2014 %

;DO-IN Donatiebijdrage & Giften incidenteel -2.241,90 41,30%

;DO-AK Donatiebijdrage & Giften Akties en Evenementen -3.670,00 58,70%

-5.911,90 100,00%

2014 %

;PR-COMCEN Communitycentre 3.505,00 100,00%

3.505,00 100,00%

2014 %

;OR-KSTNALG Organisatiekosten Algemeen 629,05 76,30%

;OR-KSTNTP Organisatiekosten Kenia ter plaatse 150,00 18,20%

;OR-KSTNTRANSFER Organisatiekosten Transferkosten geldoverboekingen Western Union 45,00 5,50%

824,05 100,00%

Donatiebijdragen & Giften 4300

Totaal Donatiebijdragen & Giften

Projecten in uitvoering 3200

Totaal Projecten in uitvoering

Organisatiekosten 3005

Totaal Organisatiekosten
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