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Jaarverslag 2016
Wonen, onderwijs en zorg (W.O.Z). Dat zijn de drie pijlers waarop de doelstellingen
van Stichting Jambo Hakuna Matata zijn gebaseerd. Sinds haar oprichting in 2009
heeft het bestuur en een zich steeds verder uitbreidend netwerk van betrokkenen
zich beijverd om activiteiten te ontplooien in de omgeving van Nyeri/Kenia. Dit om
de leef- en woonomstandigheden te verbeteren en daarmee de kansen op en
hoopvolle toekomst van een groep zeer behoeftige kinderen te vergroten.
Net als voorgaande jaren is ook 2016 een jaar geweest waarin tal van zaken zijn
gebeurd welke nauw zijn gerelateerd aan de visie en de missie van de stichting.
Op basis van een gemeenschappelijk gevoel voor voorwaarden aan een goede
samenwerking tussen alle betrokkenen, zowel in Nyeri als binnen de stichting, is
gestaag verder gewerkt aan het creëren van een beter toekomstperspectief voor
voornoemde doelgroep.
Projecten:
- Jambo Hakuna Rescue Home. Deze woonvoorziening, waarvan de bouw
gestart is in 2012 en eind 2014 in gebruik genomen, is inmiddels de thuisbasis
voor meer dan 35 kinderen. Binnen het gebouw is een onderwijsvoorziening
gerealiseerd welke voorziet in de onderwijsbehoeften van de jongste kinderen.
De oudere kinderen maken gebruik van een school, gelegen in de naaste
omgeving. Wat betreft Jambo Hakuna Rescue Home waren en zijn de
activiteiten vooral gericht op het creeëren van voorwaarden om meer
kinderen te kunnen plaatsen c.q. te voorzien van de belangrijkste
levensbehoeften en het verrichten van de nodige onderhoudsactiviteiten. Met
name is het gelukt de watervoorziening te verbeteren. Dit huis zorgt ook voor
lokale werkgelegenheid. Naast de bouw en onderhoud wordt deze
woonvoorziening momenteel gerund door een viertal zogeheten huismoeders
en een onderwijskracht, welke allen een salaris ontvangen.
- Rolstoelwerkplaats. Dit jaar is de bouw gestart van een rolstoelwerkplaats.
Onderzoek heeft uitgewezen dat er een groot tekort is aan rolstoelen, met
name die welke geschikt zijn voor gebruik in het gebied waar de stichting
actief is. Met deze wetenschap voor ogen is een project gestart met als doel
om enerzijds per container aangevoerde rolstoelen ter plaatse aan te passen
aan de behoeften aan de ontvanger (zowel kinderen als volwassenen) en
anderzijds om ter plaatse een eigen productielijn op te starten. Lokale technici
worden opgeleid om uiteindelijk aan de slag te kunnen gaan binnen deze
werkplaats. Dit jaar is de ruwbouw nagenoeg gereed gekomen en wordt in
januari 2017 al gestart met de inrichting van de werkplaats.
- Timmerwerkplaats. Deze is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de
rolstoelwerkplaats. De laatste jaren is gebleken dat het vooral scholen
ontbreekt aan deugdelijk schoolmeubilair. Een proefproject aan de
Riamukurwe Primaryschool heeft geleerd dat lokale meubelmakers,
gerecruteerd uit het ouderbestand, bereid waren en kundig bleken alle

-

schoolmeubilair te repareren en waar nodig te vernieuwen. Met het oog op
een zich steeds verder uitbreidend scholenbestand waar de stichting naar
behoefte ondersteuning biedt is het idee ontstaan deze timmerwerkplaats op
de starten. Hier geldt herzelfde als voor de rolstoelwerkplaats: ruwbouw
nagenoeg gereed; inrichting volgt spoedig.
Hospice Nyeri: ook in 2016 heeft dit hospice medisch gebruiks- en
verbruiksmateriaal mogen ontvangen. De groep hulpveleners welke
verbonden zijn aan de hospice zijn in hoge mate afhankelijk van donaties
zoals deze door onder andere onze stichting worden gedaan.

Materiaalvervoer:
Om voornoemde projecten te kunnen realiseren maakt de stichting gebruik van
kennis en kunde uit zowel het thuisland Nederland als van het werkgebied
Nyeri/Kenia. Voor wat betreft de benodigde materialen geldt hetzelfde. Dit jaar zijn
twee containers op transport gegaan. Het betreft vooral gebruiks- maar ook
verbruiksmateralen. Voornamelijk bouwmateralen, gereedschappen en allerlei
denkbaar medisch materaal zijn getransporteerd.
Met betrekking tot de verdeling van de spullen zijn vooraf afspaken gemaakt met de
ontvangers, dit om te waarborgen dat de meeste spullen op die plaatsen terecht
komen waar de behoefte het grootst is. Zo is het gelukt om een drietal Primary
Schools te voorzien van een een nagenoeg volledig ingericht computerlokaal en
daarnaast leerkrachten te bekwamen in het beheer daarvan.
Zo kunnen ook minder bedeelde scholen (staatsscholen) hun leerlingen kansen
bieden volgens de laatste standaarden „met de wereld te communiceren“.
Mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Jambo Hakuna Matata is zich terdege bewust dat de doelstellingen welke zij
zich heeft gesteld zonder externe hulp nooit bereikt kunnen worden. Tot het eerder
aangehaalde zich steeds verder uitbreidende netwerk van betrokkenen behoren tal
de sponsoren, donoren en mensen die tijd en plaats beschikbaar stellen om
activiteiten alhier te kunnen voorbereiden.
Dat Stichting Jambo Hakuna Matata in 2016 verder heeft kunnen gaan met haar
activiteiten is onde meer te danken aan:
-

Stichting Romiak, vanwege een financiële donatie t.b.v. de rolstoelwerkplaats.
Stichting Beheer Groenescheldt, vanwege financiële donatie
Familie Huntjens, vanwege het beschikbaar stellen van opslagruimte en plek
m.b.t. het sorteren en laden van materialen welke op transport zijn gegaan.
Hogeschool Zuyd, vanwege de donatie van een groot aantal computers.
Arcuscollege Heerlen, vanwege donatie van 50 laptops, welke zij in eigen
beheer gebruiksklaar hebben gemaakt voor Engelstalig gebruik (voertaal
Kenia).
Landmarkt Mesch, vanwege het in de gelegenheid stellen om het werk van de
stichting te presenteren aan een groot publiek.
Stichting Gered Gereedschap, vanwege het doneren van vakkundig
gereviseerde, gereedschappen welke te dienste staan in het gebied waar de
stichting acief is.
Fa. Waterval Electro, vanwege de donatie van materialen op electro-technisch
gebied.
Fa. Opreij te Margraten, vanwege donatie van materialen op bouwkundig
terrein.
Stichting Wereldwijd, vanwege inhuur van beschikbare containerruimte,
waardoor transportkosten beheersbaar konden blijven.
Stichting Wereldwinkel Wittem, vanwege financiële donatie

-

Fam. Janssen te Eijsden, vanwege jaarlijke financiële donatie
Fam. Leurs-Kurvers vanwege maandelijkse financiële donatie
Zijaktief Welten, vanwege financiële donatie
Stichting Limburgs Land, vanwege financiële donatie

Verder gaat onze dank uit naar alle sponsoren en begunstigers die Stichting Jambo
Hakuna Matata door de jaren heen al, op welke manier dan ook, hebben gesteund en
daardoor ons werk mogelijk hebben gemaakt.
Financiën:
De balans zoeken tussen kosten en baten blijft zogezegd een duurzaam
aandachtspunt. Uiteindelijk bepalen de financiële middelen voor een belangrijk deel
in welke mate en op welk niveau de doelstellingen worden behaald.
Stichting Jambo Hakuna Matata sluit 2016 af met een ruim batig saldo.
Er wordt op toegezien dat de stichting blijft beschikken over een reserve waardoor
continuïteit van de activiteiten kan woren gewaarborgd. Op dit laatste is het
financieel beleid ook gericht.Uiteraard is de stichting blij met elke donatie, of klein of
groot.
Dit jaar echter zijn de eerste ideeën ontstaan met betrekking tot een zogeheten
„permanente financiering“ van met name het Jambo Hakuna Rescue Home.
Kinderen wonen daar voor meerdere jaren. Hen wordt onderdak, scholing en
medische zorg geboden. Stichting Jambo Hakuna Matata vindt het belangrijk dat
financiën geen belemmering mogen zijn voor het creëren van kansen voor de
kinderen die gebruik kunnen en mogen maken van deze voorziening. Daartoe is een
plan bedacht met als doel een 40 à 50 tal zogeheten „kleine sponsoren“ te werven.
Elke potentiële sponsor financiert op deze manier als het ware de woon-, onderwijsen zorgkosten van een kind. Kostenberekening heeft geleerd dat een kind voor
Eur.35,- per maand is gegarandeerd van wonen, onderwijs en zorg. Met de acties,
gekoppeld aan dit plan hoopt de stichting het voortbestaan van Jambo Hakuna
Rescue Home te kunnen garanderen alsook de werkgelegenheid van de daar
werkzame lokale begeleiders.
Vooruitblik 2017:
Terugblikkend op hetgeen afgelopen jaar en ook voorgaande jaren is gerealiseerd, zij
het soms met vallen en opstaan, mag gesteld worden dat het bestuur van Stichting
Jambo Hakuna Matata hoopvol is gestemd voor de toekomst. Een toekomst die wij,
samen met veel anderen, in 2017 weer verder vorm zullen geven. Niet alleen in
materiële zin, maar vooral ook in de minder meetbare immateriële betekenis.
Graag wil ik dan ook iedereen, die zich op welke manier heeft verbonden heeft of
verbonden voelt aan Stichting Jambo Hakuna Matata bedanken voor welke bijdrage
dan ook.
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