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JAARVERSLAG 2017
Vrijwilligers en bestuur van Stichting Jambo Hakuna Matata (JHM) kijken terug op een jaar
waarin veel is gebeurd en waarin de stichting als organisatie is gegroeid, zowel in praktische
betekenis als op bestuurlijk vlak. Alle projecten welke gerelateerd zijn aan de visie van JHM
krijgen steeds meer de vorm en inhoud waarvoor ze bedoeld zijn: namelijk het realiseren van
behoeften op het gebied van wonen, onderwijs en zorg voor de kansarme kinderen in het
gebied rond Nyeri in Kenia. Een toelichting volgt later in dit verslag.
Ook op bestuurlijk niveau is er sprake van een groeiproces. Het frequenter delen van
bruikbare kennis en inzichten en de praktische toepassing daarvan met betrekking tot de
doelen van JHM heeft geleid tot een gestroomlijnder uitvoering van de praktische zaken. Er is
sprake vann een betere verhouding tussen het werk dat hier (Nederland) verricht wordt en de
praktische vormgeving in het doelgebied Nyeri/Kenia. De communicatielijnen tussen JHM en
de mensen die ter plaatse voor JHM taken vervullen zijn korter en directer waardoor de
taakgerichtheid en doelmatigheid is toegenomen. De wijze waarop JHM hulpvelening ziet is
gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederzijds belang. Het een en ander heeft ertoe geleid dat
het Centraal Bureau Fondsenwerving in februari van dit jaar het zogeheten CBF keurmerk aan
Stichting Jambo Hakuna Matata heeft toegekend. Meer informatie en de betekenis over dit
keurmerk is te vinden op www.cbf.nl. Stichting Jambo Hakuna Matata behoort nu landelijk
tot de 500 stichtingen/organisaties waaraan dit keurnerk is toegekend.
Activiteitenoverzicht 2017
-

-

10 januari: bijeenkomst van de zogeheten “ januariploeg“ ter voorbereiding van het
aanstaande werkbezoek aan de lopende projecten in Kenia.
20 januari t/m 5 februari: werkbezoek waarin de werkzaamheden vooral gericht waren
op Jambo Rescue Home, het lossen van containers, het sorteren en verdelen van
medisch materiaal en levering van computers aan diverse scholen. Naast het inrichten
van twee computerlokalen an de Nyeri Primary Complex School zijn nog tal van
werkzaamheden verricht aan andere (kleinere) scholen waar JHM een werkrelatie mee
heeft.
21 januari: bestuursvergadering voltallig
8 maart: bestuursvergadering voltallig

-

-

-

-

-

-

-

-

20 maart: bijeenkomst sponsorgroep. Deze groep organiseert aktiviteiten welke zijn
gericht op het genereren van sponsorgelden. Daartoe worden geregeld contacten
onderhouden met scholen, instellingen, bedrijven, collega stichtingen en gemeenten.
5 april: bestuursvergadering voltallig
10 mei: bestuursvergadering voltallig
17 mei: bestuursvergadering „en petit comité“ over het rolstoelproject. De aanbouw
van de rolstoelswerkplaats nadert zijn voltooiing. Daarom zijn contacten gelegd met
bedrijven/instellingen, waaronder stichting PUM en Welzorg, welke expertise hebben
op het gebied van assemblage/fabricage, aanpassing en reparatie van rolstoelen.
26 mei: laatste voorbereidingsbijeenkomstvan JHM „en grand comité“ over de
aanstaande voorlichtingsbijeenkomst waarin het werk en behaalde resultaten van de
stichting in woord en beeld zullen worden gepresenteerd.
28 juni: presentatieavond in Feesthoeve „De Laathof“ in Mesch-Eijsden. Centraal
tijdens deze avond stond de lancering van het zogeheten „Kleine Sponsoren Plan“
waarvan in het jaarverslag van 2016 ook al melding is gemaakt. Doel van dit plan is
om een groot aantal kleine sponsoren te werven die zich voor een langere periode
vooral financieel willen binden aan onze stichting. In hedendaagse termen: het
realiseren van financiële duurzaamheid voor de woonvoorziening JRH waar 35
weeskinderen onderdak hebben gevonden.
5 juli: bestuursvergadering voltallig
31 juli: bijeenkomst werkgroep „rolstoelproject“.
22 augustus: bestuursvergadering voltallig
13 september: bijeenkomst afvaardiging JHM bestuur met bestuur van „Tebanneter
Merret“. Laatstgenoemd bestuur organiseert al meer dan 40 jaar een markt waarvan de
opbrengst bestemd voor een aantal goede doelen. JHM is dit jaar genomineerd als doel
dat steun krijgt van de organisatie van voornoemde markt.
10 september: Landmarkt Mesch. Net als vorig jaar is JHM op deze markt
vertegenwoordigd.
17 september: Tebanneter Merret. JHM mag delen is de opbrengst van deze markt en
stelt als tegenprestatie man/vrouw uren ter beschikking ter ondersteuning.
15 oktober: bestuursvergadering „petit comité“.
19 oktober: bestuursvergadering voltallig
19 oktober: container op transport. Een 12 meter container met spullen ter
ondersteuning van de diverse (deel)projecten is opgehaald en wordt verscheept naar
Kenia.
7 november: presentatieavond in Fanfarezaal van St. Geertruid. Deze avond is een
updateversie van de avond welke op 28 juni is georganiseerd.
10 november: vertrek van „novemberploeg 2017“ naar werkgebied. Deze ploeg
verbleef 3 weken ter plaatse met als hoofddoel het verder afwerken van de rolstoel- en
timmerwerkplaats. Het vervolgtraject zal gericht zijn op het daadwerkelijk opstarten
van het produktieproces. Daarnaast is aan basisschool waar leerlingen van JRH naar
school gaan een gloednieuw computerlokaal gebouwd
13 december: bestuurvergadering voltallig .
In 2017 zijn in diverse regionale weekbladen artikelen verschenen over het werk van
JHM en is de stichting in de gelegenheid gesteld het een en ander toe te lichten op
RTV Maas en Mergelland.

Begunstigers/sponsorenlijst 2017
Voortgang van het werk van JHM het het ontwikkelen van nieuwe initiatieven is voor een
groot deel afhankelijk van zowel eenmalige als structurele/periodieke donaties. Deze lijst
betreft de namen van de begunstigers die in het jaar 2017 mede zo succesvol hebben
gemaakt. Dank daarvoor.
-

Dhr. J. Baltus, Woningstichting Vaals
Mw. A. Leurs-Kurvers
Zijactief Welten
Stichting Wereldwinkel Wylré
Mw. M van Eys / Dhr. J. Baltus
Fam. Dumont-Ramakers (gift n.a.v. geboorte Laurent Brandts)
Fam Crousen-Dreesen (gift n.a.v. geboorte Laurent Brandts)
Fam. Bisscheroux-Pleumeekers / Welten
Fam. Hardy-Franssen (gift n.a.v. geboorte Laurent Brandts)
Fam Broers-Teuwen
Basisschool „Op de Tienbunder“ (vastenactie Wylré)
Fam Kerkhofs-Henquet (gift n.a.v. geboorte Laurent Brandts)
Dhr. Martens (gift n.a.v. geboorte Laurent Brandts)
Dhr. Hardy (gift n.a.v. geboorte Laurent Brandts)
Mw. Joskin (in de voetstappen van Rosien Gybels)
Dhr. Derrez (gift i.p.v. bloemen voor Rosien Gybels)
Fam. Hollander-Holla (gift i.p.v. bloemen voor Rosien Gybels)
Fam Thimister-Gybels (gift vanwege overlijden Rosien Gybels)
Fam. L. Haenen (gift n.a.v. geboorte Laurent Brandts)
Julie Crousen (gift n.a.v. geboorte Laurent Brandts)
Fam. Van den Bosch
Thijs en Marja Eyck
Fam. G. Frambach
Mw. Edith Rutten, opbrengst leerlingenconcert muziekpraktijk.
Fam E. Gilissen
Vera van den Bogaart / Schimmert
Stichting Cura II
Fam. J. Bosman
Fam. Janssen-Rutten
Fam. P.J.M. Gybels
Fam. P. Delahaije
Dhr. en Mw. Meij-Mallan
Fam. H.G.E. Bisscheroux
Stichting Beheer Groenenscheldt (tbv klaslokaal computerlessen / Kenia)
Collecte Protestantse Gemeente Eijsden
Fam. Smeets-Trijpsteen
Fam. F.M. Duijsens (t.b.v. scholen)
Dhr. N. Bergmans
Stichting SVS Kindeen (financiering 2 bolderkarren)
Fam . G. Knoben
Stichting Tebanneter Merret
Fam. F. Frambach-Ortmans
Gemeente Eijsden-Margraten (subsidie)

-

Mw. Tielke Aussems
Supermarkt Plus-Gulpen vanwege periodieke donatie van opbrengst
statiegeldautomaat

Uiteraard gaat onze dank uit naar alle sponsoren en begunstigers die Stichting Jambo Hakuna
Matata door de jaren heen , op welke manier dan ook, hebben gesteund en daardoor ons werk
mogelijk hebben gemaakt.
Dit jaar zijn twee containerladingen naar ons werkgebied in Kenia verscheept. Deze
containers bevatten voornamelijk zaken waarmee de lopende projecten gediend zijn. Het
betreft vooral ge- en verbruiksmiddelen op medisch gebied, gereedschappen, computers en
kleding. Alle aangeleverde spullen worden tevoren gescreend op geschiktheid en
bruikbaarheid.
Financiën:
De balans zoeken tussen kosten en baten is een blijvend 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 2017 af met een ruim batig saldo. Er wordt op toegezien
dat de stichting blijft beschikken over een reserve waardoor continuïteit van de activiteiten
kan worden gewaarborgd.
Kleine Sponsoren Plan
In het jaarverslag van 2016 is al melding gemaakt van het idee een plan uit te werken met als
doel Jambo Rescue Home „financieel duurzaam“ te maken. Welnu, dit jaar zijn al de eerste
initiatieven genomen om dit plan, het werven van een groot aantal zogeheten „kleine
sponsoren“ die bereid zijn zich voor een langere periode voor een klein bedrag „financieel te
binden“ aan Jambo Rescue Home“, verder vorm te geven. Twee openbare informatieavonden
hebben, behalve tot een nog grotere naamsbekendheid, ook geleid tot een toename van het
aantal vaste, maar ook eenmalige sponsoren. Het organiseren van activiteiten om nog meer
kleine vaste sponsoren te werven blijft vooralsnog noodzakelijk. Nieuwe
vervolgstappen/initiatieven worden begin 2018 gepland.
Vooruitblik 2018:
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 2018 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 dan ook verbonden heeft of voelt
aan Stichting Jambo Hakuna Matata bedanken voor elke bijdrage in welke vorm dan ook.
Namens het bestuur en alle andere vrijwilligers van Stichting Jambo Hakuna Matata,
Laur Rutten
Voorzitter Stichting Jambo Hakuna Matata
December 2017

