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Inleiding
Stichting Jambo Hakuna Matata, opgericht in 2009, heeft als doel om projecten en lokale
initiatieven op het gebied van wonen, onderwijs en zorg te initiëren en te ondersteunen voor
kansarme kinderen en gehandicapten in Afrika en in het bijzonder in Kenia, voornamelijk in en
rondom de stad Nyeri.
De stichting hanteert in deze een “kortelijns-strategie”. Dat betekent dat op een zeer directe
wijze met de lokale initiatiefnemers en betrokkenen wordt gecommuniceerd.
De stichting kan met trots terugkijken op een actieve periode waarin tal van prachtige projecten
succesvol opgestart en afgerond zijn.
Maar er is nog meer dan genoeg te doen, temeer omdat bij sommige doelgroepen een
permanente behoefte bestaat aan ondersteuning en hulp
Stichting Jambo Hakuna Matata wil zich ook in de komende jaren hiervoor actief blijven
inzetten.
Ondanks de geweldige en persoonlijke inzet van betrokkenen bij Stichting Jambo Hakuna Matata
en alle welwillende sponsoren die de stichting in de loop der jaren hebben ondersteund is voor
het in stand houden van alle gerealiseerde projecten en voor het opzetten van de nieuwe
projecten hulp nodig: hulp bij het verwerven van voldoende fondsen om bestaande projecten te
onderhouden en om nieuwe ideeën van de stichting gestalte te geven.
Om haar werk goed te kunnen blijven doen zal in de komende jaren actief gewerkt worden aan
het geven van meer naamsbekendheid van de stichting, aan het werven van fondsen en
sponsoren en het uitbreiden van het netwerk van de stichting.
In toenemende mate wordt er echter ook steeds méér verlangd van stichtingen zoals de onze.
Meer regelgeving vanuit de overheid en branche-organisaties met betrekking tot
verantwoording, controle en transparantie vragen om een goede en inzichtelijke inrichting van
de organisatie en administratie.
Stichting Jambo Hakuna Matata vindt transparantie en een verantwoorde werkwijze
vanzelfsprekend en streeft er naar om aan iedereen te laten zien wat zij doet en op welke wijze
zij werkt: volledige transparantie met een heldere uitleg.
Met het voor U liggende beleidsplan willen we iedereen informeren en de koers inzichtelijk
maken die stichting Jambo Hakuna Matata heeft uitgezet om in de eerstvolgende jaren haar
doelen zo goed en effectief mogelijk te bereiken en hopelijk nog méér mensen aan te sporen
zich aan te sluiten bij onze missie.
Veel leesplezier!

Laur Rutten
voorzitter

Inge Rutten
penningmeester

Ruud Rouvroije
bestuurslid
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Guus Habets
bestuurslid

Lambert Geurten
bestuurslid

1.

Waarom Stichting Jambo Hakuna Matata

1.1

Visie

Stichting Jambo Hakuna Matata is van mening dat ieder kind, waar ook ter wereld, recht heeft
op een veilige woonplek, toegang tot onderwijs en medische zorg. Deze visie wordt mede
ontleend aan de formuleringen hieromtrent in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van
de Verenigde Naties. De stichting heeft ervoor gekozen haar aandacht met betrekking tot het
bovenstaande vooral te richten op de omgeving van de stad Nyeri in Kenia.

1.2

Missie

Door het lokaal aanbieden van directe hulp en het ondersteunen van lokale initiatieven probeert
de stichting voor kinderen en jongeren in de directe omgeving van Nyeri in Kenia het
toekomstperspectief positief te beïnvloeden. De stichting hanteert daarbij het zogeheten WOZmodel: Wonen, Onderwijs en Zorg.

1.2

Doelstelling

Het doel van de stichting is het bieden van een veilige en stabiele basis aan kansarme kinderen
en gehandicapten in Kenia door hen te voorzien van een thuis en het regelen van toegang tot
het lokaal onderwijs- en zorgsysteem om op deze wijze hun toekomstkansen te vergroten en
hen de mogelijkheid te bieden op te groeien tot zelfredzame volwassenen.

1.4

Strategie

De stichting wil door middel van financiële steun, materialen, praktische hulp en
kennisoverdracht kinderen een veilige thuishaven te bieden.
Door het verbeteren van zorg en het ondersteunen van het aanbod van onderwijs wil de
stichting kinderen en gehandicapten in staat stellen zich kennis en vaardigheden eigen te maken
waardoor zij de kans krijgen hun zelfredzaamheid te vergroten
De stichting wil hiervoor niet alleen steun en hulp aandragen, maar ook de zelfredzaamheid
stimuleren door te voorzien in duurzame en structurele mogelijkheden waardoor de bevolking
ter plaatse betrokken kan worden in het realiseren van de voorwaarden welke bijdragen aan
een betere toekomst voor de jongste generatie.
De lokale bevolking wordt betrokken en ingezet bij het uitvoeren van projecten zoals het
bouwen en leiden van weeshuizen waarbij de stichting zorgt voor financiële ondersteuning,
benodigde materialen, instructies en opleidingen. Tegelijkertijd ziet de stichting toe op de
uitvoering van de projecten door regelmatig zelf ter plaatse aanwezig te zijn met vrijwilligers uit
Nederland en het onderhouden van frequente contacten met de lokale verantwoordelijken voor
de diverse projecten.

2.

De huidige situatie

Gedurende de jaren dat de stichting actief is in voornoemde regio heeft zij een lokaal netwerk
opgebouwd dat er mede aan bijdraagt dat in het algemeen effectief aan de beoogde doelen
gewerkt is of nog gewerkt wordt.
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Naast het realiseren van woonvoorzieningen voor kansarme kinderen heeft de stichting diverse
onderwijs- en zorginstellingen kunnen ondersteunen met betrekking tot hun activiteiten.

De wijze waarop en de mate waarin doelstellingen gedeeltelijk of geheel zijn behaald was en is
nauw gerelateerd aan de culturele overeenkomsten en verschillen. Het begrijpen van de
Afrikaanse mentaliteit c.q. de manier van denken is van cruciaal belang met betrekking tot de
mate waarin doelstellingen kunnen worden behaald.
Vastgesteld kan worden dat de collectieve “stichtingswijsheid “ betreffende dit gegeven is
toegenomen. Er is sprake van groei van wederzijds begrip op het gebied van denken en
handelen. zowel van de kant de betrokken mensen ter plaatse als de stichting.
Ervaring heeft geleerd dat doelstellingen vanwege de soms veranderende omstandigheden
moeten worden aangepast c.q. bijgesteld.

2.1

Activiteiten van de organisatie

Een aantal projecten welke de stichting de laatste jaren heeft geïnitieerd of ondersteund zijn
onlangs afgesloten of worden binnen afzienbare tijd beëindigd.
-

-

-

Een parel aan de kroon van JHM is ongetwijfeld het Jambo Hakuna Matata Rescue
Home. Vanaf het moment van de aankoop van de grond tot en met de oplevering is JHM
nauw betrokken geweest bij het hele traject. Een goede samenwerking met andere
partijen, zoals Stichting OPIN, heeft ertoe geleid dat de bouw succesvol kon worden
afgerond. De opening heeft plaatsgevonden op 25 december 2014. Nu is deze
woonvoorziening het thuis voor 30-40 kinderen. Het onderhoud en de exploitatie zullen
blijvende aandacht vragen
Momenteel wordt hard gewerkt aan de bouw van een timmer- en rolstoelwerkplaats.
Beide voorzien in een grote lokale behoefte. Rolstoelen kunnen waar nodig worden
aangepast c.q. geschikt gemaakt voor lokaal gebruik.
project Riamukurwe Primary School
Rescue Home “Esther’s Place”
State Prison

De werkdoelen voor de komende periode betreffen :
-

Onderhoud en in bedrijf houden van Jambo Hakuna Matata Rescue Home
Bouw, inrichting en exploitatie timmer- en rolstoelwerkplaats

3.

Toekomst

3.1

Organisatie en inrichting Stichting Jambo Hakuna Matata

Door de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van goede doelen stichtingen, de
toename van(nieuwe) regelgeving die op de organisatie en administratieve inrichting van de
stichting van toepassing is, alsmede de toenemende vraag naar méér transparantie,
betrouwbaarheid en verantwoording, is door het bestuur besloten om in 2016 de organisatie en
inrichting van de stichting aan te passen aan de nieuwe regelgeving en alle in de branche breed
gedragen normen en waarden.
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Doel is om alle betrokken partijen optimaal inzage te geven in het reilen en zeilen van de
stichting, de wijze waarop zij werkt en informatie te verschaffen over de besteding van fondsen
en de behaalde en beoogde doelen.

Daartoe heeft de stichting zich ten doel gesteld om in 2016 in ieder geval de navolgende doelen
te realiseren:
- het opstellen en via haar website publiceren van een inzichtelijk beleidsplan voor de jaren
2016-2020
- herijking en waar nodig of gewenst aanpassing van de organisatie aan de geldende regels en
relevante branchecodes
- het verkrijgen van erkenning volgens de Erkenningsregeling CBF 2016
- het benoemen van onafhankelijke toezichthouders
- het opstellen van heldere en inzichtelijke projectplannen en projectbegrotingen.
- het blijvend monitoren van nieuwe regelgeving, normen en waarden aangaande goede doelen
Stichtingen
- het goed en regelmatiger informeren van alle betrokken partijen via periodieke
(digitale) nieuwsbrieven, facebook en het up-to-date houden van de website

3.2

Toekomstige activiteiten

De stichting richt zich in de nabije toekomst enerzijds op bestendiging van bestaande projecten:
het realiseren van een structurele meerjarenfinanciering van het Jambo Rescue Home en het
afwerken van de opzet en inrichting van het Jambo Rescue Home om de opvang en verzorging
van de aanwezige kinderen zo optimaal mogelijk vorm te kunnen blijven geven.
Doelstelling daarbij zal zijn om voor de (duurzame) financiering van het Jambo Rescue Home
zoveel mogelijk vaste sponsoren te werven die zich garant willen stellen voor de financiering van
de vaste lasten en kosten op de middellange termijn.
Sinds de bouw en ingebruikname van het Jambo Rescue Home heeft de stichting een goed
inzicht gekregen in de kosten voor een goede en verantwoorde exploitatie en dit verwerkt in
een begrotingsplan voor het Jambo Rescue Home.
De bedoeling is om in de loop van 2016 particulieren en (kleine) ondernemers rechtstreeks te
benaderen met de vraag om zich financieel voor een vaste periode te willen verbinden aan de
stichting en Jambo Rescue Home.
Daarnaast zal de stichting in de loop van 2016 en 2017 sponsoren en donateurs werven voor
ondersteuning van de bouw, inrichting en exploitatiekosten van de timmer- en
rolstoelwerkplaats; meer dan bij het Jambo Rescue Home zal hier de nadruk liggen op sponsoren
die bereid zijn eenmalig grotere bedragen of materialen te schenken die nodig zijn voor de
afbouw en inrichting.
Voor het realiseren van de timmer- en rolstoelwerkplaats heeft de stichting een projectplan met
bijbehorende begroting opgesteld.
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4.

Organisatie

De stichting Jambo Hakuna Matata is opgericht bij notariële akte op 11 maart 2009 door Guus
Habets en Laurent Rutten. De oprichtingsakte is via onze website (www.jambohakunamatata.nl)
in te zien.
De statutaire zetel, tevens bezoekadres van de stichting is Pastoor Huynenstraat 7 te 6265 AE St.
Geertruid.

Anbi status
De stichting heeft sedert 1 januari 2011 de ANBI status;
Het RSIN nummer belastingdienst is 820556117.
Kamer van Koophandel
De stichting is sinds 18 maart 2009 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
14112580
Contactgegevens
Direct contact met de stichting kan opgenomen worden via:
Laur Rutten, Pastoor Huynenstraat 7, 6265 AE St. Geertruid
Tel: 043-4081970 (ruttenortmans@ziggo.nl)
Guus Habets, Julianaweg 13, 6265AH, St. Geertruid
Tel 043-4087777 (habet291@planet.nl)

4.1

Bestuur

Momenteel wordt het bestuur van de stichting Jambo Hakuna Matata gevormd door:
- Dhr. L.L.I.M. Rutten, voorzitter (Pastoor Huijnenstraat 7, 6265 AE St. Geertruid)
- Mw. I.J.M. Rutten, penningmeester (Kerkplein 7, 6245 KH Eijsden)
- Dhr. R.W.H.M. Rouvroije, alg. bestuurslid ( Schaelsbergerbosch 15, 6228 SR Maastricht
- Dhr. H.M.A.J. Habets, alg. bestuurslid (Julianastraat 13, 6265 AH St. Geertruid)
- Dhr. L.H.M.C. Geurten, alg. bestuurslid (Langen Akker 3, 6325 Berg en Terblijt)
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder enige vorm van beloning.

4.2

Vrijwilligers / onkosten

De stichting JHM heeft geen betaalde werknemers. Alle voorkomende werkzaamheden worden
op vrijwillige basis en onbezoldigd gedaan.
De stichting hecht er aan op te merken dat de reizen naar, en het verblijf in Kenia voor het
uitvoeren van werkzaamheden aan projecten van de stichting geheel uit eigen zak worden
betaald en niet ten koste gaan van giften of schenkingen.

5.

Financiën en begrotingen

De stichting betrekt haar financiële middelen uit donaties, opbrengsten uit acties en (soms)
legaten. Persoonlijke netwerken van bestuursleden en andere betrokkenen vormen hiervoor in
hoofdzaak de basis.
In 2016 en 2017 wil de stichting tevens inzetten op het verkrijgen van subsidies.
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Met trots kan de stichting stellen dat 100 % van de verkregen fondsen besteed en aangewend
worden voor de doelstellingen van de stichting.
Voor de komende vier jaar staan voor Stichting Jambo Hakuna Matata twee projecten centraal.
Op de eerste plaats het Jambo Rescue Home dat op 25 december 2014 in gebruik is genomen.
Een ander project dat zich nu nog in de bouw- en opstartfase bevindt is de rolstoel–
timmerwerkplaats.

5.1

Jambo Rescue Home

Jambo Rescue Home is een woonvoorziening voor 40 weeskinderen uit de regio in en rond de
stad Nyeri in Kenia voor wezen of voor wie geen opvang door familie gerealiseerd kan worden.
De kosten van de bouw zijn gegenereerd door fondswervende acties van de stichting,
particuliere donaties en de stichting OPIN. Laatstgenoemde stichting initieert ervaring c.q.
buitenlandreizen voor jonge studenten. Omdat de stichting zorg draagt voor onderdak en
tijdelijke werkgelegenheid voor deze studenten genereert de stichting een geldelijke bijdrage
van de studenten en stichting OPIN.
Nu Jambo Rescue Home operationeel is heeft de stichting zich ten doel gesteld een netwerk van
“kleine donateurs” te realiseren dat op de middellange en lange termijn garant wil staan voor de
exploitatiekosten. Haar visie volgend wil de stichting voor deze groep kinderen garant staan voor
Wonen, Onderwijs en Zorg. Nu Jambo Rescue Home ruim een jaar operationeel is, heeft de
stichting een reëel beeld van de kosten die verbonden zijn aan het realiseren van de
voornoemde drie basisbehoeften van deze kinderen.
Rekening houdend met alle vaste en variabele kosten, salarissen verzorgers en onderwijzend
personeel, voeding, nutskosten etc. bedragen de exploitatie-)kosten per maand ca. € 1.800,00;
dat betekent dat een kind veiligheid, verzorging en onderwijs kan worden geboden voor slechts
€ 45,00 per maand ofwel nog geen € 2,00 per kind per dag!
De stichting heeft in een separaat begrotingsplan de exploitatiekosten van Jambo Rescue Home
beschreven en gespecificeerd.
Doelstelling: vóór eind 2017 is er een netwerk van vaste donateurs gerealiseerd dat garant staat
voor de vaste exploitatiekosten van Jambo Rescue Home.

5.2

Rolstoel- en timmerwerkplaats

Momenteel wordt er in de werkomgeving van Stichting Jambo Hakuna Matata hard gewerkt aan
de realisatie van een rolstoel annex timmerwerkplaats. In Kenia bestaat een grote behoefte aan
deugdelijke rolstoelen die ter plaatse aangepast kunnen worden aan het lokale terrein- en
wegennetwerk. Vooralsnog worden ter beschikking gekomen rolstoelen vanuit Nederland
aangeleverd. Na afbouw en inrichting van de rolstoelwerkplaats kunnen deze aan de
toekomstige gebruikers en de terreinomstandigheden worden aangepast. Om de
werkgelegenheid te bevorderen zullen hiervoor lokale mensen worden geworven en opgeleid
worden. De stichting heeft in een separaat begrotingsplan de stichtings- en exploitatiekosten
van de rolstoel- en timmerwerkplaats beschreven en gespecificeerd.
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