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JAARVERSLAG 2018
Afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het verder zoeken naar mogelijkheden
c.q. middelen om het werk van onze stichting te kunnen continueren. Prioriteit in deze heeft
de Kleine Sponsoren Aktie (KSA). De activiteiten rond deze actie hebben tot doel om Jambo
Rescue Home (JRH), een woonvoorziening die onze stichting in eigen beheer heeft gebouwd,
financieel onafhankelijk te maken. De dekkingsgraad bedraagt tot nu toe 35%. Dit betekent
dat 35% van de lopende kosten die gemaakt worden om JRH te runnen financieel door
zogeheten kleine sponsoren wordt gedragen. Zij geven een vaste maandelijkse of jaarlijkse
bijdrage. De rest wordt gefinancierd door andere, meestal grotere donaties die echter nog geen
vaste frequentie kennen. Op dit moment hebben 35 (wees)kinderen een woonplek in deze
voorziening. Daarnaast draagt de stichting er zorg voor dat deze kinderen naar school (primair
en/of vervolgonderwijs) kunnen gaan en verzekerd zijn van medische zorg wanneer dit nodig
mocht zijn. De W.O.Z. (Wonen-Onderwijs-Zorg) visie van stichting Jambo Hakuna Matata
ligt hieraan ten grondslag. Onze stichting conformeert zich hiermee aan het Verdrag van de
Rechten van het Kind (Unicef 1989). Daarin is onder meer vastgelegd dat elk kind, waar ook
ter wereld recht heeft op een woonplek, op onderwijs en adequate (medische) zorg.
Activiteitenoverzicht 2018
-

12 t/m 21 januari 2018: werkbezoek aan aktiviteitengebied in en rond Nyeri
14 maart: voltallige bestuursvergadering
18 t/m 27 mei: werkbezoek aan aktiviteitengebied in en rond Nyeri
6 juni: voltallige bestuursvergadering
19 juli: radiointerview Bij de Lieuwe (RTV Maastricht)
25 augustus t/m 2 september: werkbezoek aan aktiviteitengebied in en rond Nyeri
12 september: voltallige bestuursvergadering
16 september: Tebanneter Merret (jaarlijkse markt waarvan opbrengst naar JHM gaat)
25 oktober: Presentatieavond bij lokale afdeling Zij – Aktief
9 november: voltallige bestuursvergadering

Activiteiten op scholen 2018
- 15 juni voorlichtingsactiviteiten op OBS Mesch (videoregistratie)
- 15 juni voorlichtingsactiviteiten op BS De Tangram in Eijsden
- 28 juni: sponsorloop OBS Mesch (videoregistratie)

Begunstigers/sponsoren 2018
Voortgang van het werk van Stichting Jambo Hakuna Matata (JHM)
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 het jaar 2018 mede zo succesvol hebben gemaakt. Hartelijk dank daarvoor.
Dit jaar heeft het bestuur ervoor gekozen om de namenlijst van sponsoren niet te publiceren.
Enerzijds vanwege de nieuwe wet op de privacy (Algemene Verordening Persoongegevens /
AVG) en anderzijds omdat meerdere sponsoren ook aangegeven hebben dat zij het onnodig
vinden dat hun naam als begunstiger publiek bekend wordt gemaakt. Uiteraard hebben wij
daar alle respect voor. Mocht het echter zo zijn dat in de toekomst begunstigers expliciet
aangeven dat zij vernoemd willen worden dan zal aan dat verzoek uiteraard gehoor worden
gegeven.
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.
Containers
Dit jaar zijn weer 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. Met ingang van dit jaar zijn ook de importregels in Kenia aangescherpt. Zo
mogen onder geen beding zaken welke wij willen verzenden in plastic verpakt zijn. Uiteraard
wordt met de nieuwe richtlijnen in deze rekening gehouden.
Kleine Sponsoren Plan
In het jaarverslagen van 2016 en 2017 is al melding gemaakt om het idee uit te werken met
als doel Jambo Rescue Home „financieel duurzaam“ te maken. Welnu, dit jaar zijn weer
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
welke gehouden zijn in 2017 hebben, behalve tot een nog grotere naamsbekendheid, 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 zijn gepland.
Timmer- en rolstoelwerkplaats
De afbouw van de timmer- en rolstoelwerkplaats nadert zijn/haar voltooing.
Nutsvoorzieningen zijn aangesloten en de meeste benodigde gereedschap is ter plaatse
geïnstalleerd/aanwezig. Vermeldenswaardig is dat zowel het JRH ls de bouw van de timmeren rolstoelwerkplaats voor de nodige lokale werkgelegenheid heeft gezorgd.
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 2018 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.

Naamsbekendheid
Dankzij de regelmatig terugkerende voorlichtingsbijeenkomsten en contacten met de media,
neemt de naamsbekendheid van Stichting Jambo Hakuna Matata toe.
De stichting werkt vanuit het strikte CBF-keurmerk, en bindt mensen aan de stichting door
haar openhartige en transparante werkwijze.
Voor de uitvoering van onze projecten is immers draagvlak vanuit de Nederlandse
samenleving onontbeerlijk.
Naast de ANBI-status is het CBF-keurmerk een garantie dat de stichting aan strenge
voorwaarden voldoet, en dat alle donaties correct wordt besteed.
Vooruitblik 2019
Zoals reeds eerder gemeld stond 2018 vooral in het teken van het realieren financiële
duurzaamheid van Jambo Rescue Home en de afbouw van de timmer- en rolstoelwerkplaats.
De Stichting hoopt de eerder genoemde financiële dekkingsgraad voor JRH te kunnen
verhogen en de timmer- en rolstoelwerkplaats operationeel te kunnen maken. Daarnaast
zullen de onderwijs- en zorgvoorzieningen waarvan de JRH kinderen gebruik maken weer
kunnen rekenen op onze financiële/materiële ondersteuning.
Stichting Jambo Hakuna Matata realiseert in 2019 de renovatie van een dak van een
overblijfruimte van de Nyeri Primary School.
In 2019 bestaat Stichting Jambo Hakuna Matata officieel 10 jaar. Uiteraard willen bestuur en
vrijwilligers dit heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op 12 april 2019 organiseert de stichting een symposium in Feesthoeve „De Laathof“ in
Mesch-Eijsden. Dit symposium zal in het teken staan van het delen van visies op
ontwikkelingssamenwerking. Daartoe zijn sprekers uitgenodigd die hun kijk op
ontwikkelingswerk en ontwikkelingssamenwerking zullen toelichten. Toehoorders zullen in
de gelegenheid gesteld worden actief deel te nemen aan de daarop volgende forumdiscussie.
De aanwezigen zullen in woord en beeld kennis kunnen nemen van het werk van JHM tot nu
toe en de plannen voor de (nabije) toekomst. Natuurlijk hoopt de stichting dat het delen van
ervaringen en opgedane kennis leidt tot meer begrip van de betekenis van
ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en de manier waarop een relatief kleine stichting
als Jambo Hakuna Matata daar praktische invulling aan geeft.
Tenslotte blijft Stichting Jambo Hakuna Matata met de lokale bevolking in Kenia
samenwerken om een duurzame verandering in wonen, onderwijs en zorg tot stand te
brengen.
Namens vrijwilligers en bestuur,
Laur Rutten
Voorzitter Stichting Jambo Hakuna Matata
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