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Hoofdstuk 1 

Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Upendo4Kids. Via dit verslag willen we u 

graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het jaar 

2012. 
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Hoofdstuk 2 

Activiteiten 

De belangrijkste activiteiten die in 2012 hebben plaatsgevonden 

 5 februari 2012 Benefietconcert Power of Africa 
 

 
 

 Jaarlijks Festival Mondial Oranjepark 
Apeldoorn 
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 Presentatie Ede 

 
 Deelname Africa festival Hertme  
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Hoofdstuk 3 

Publiciteit 
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Hoofdstuk 4 

Externe contacten 

Er zijn inmiddels diverse contacten opgedaan met andere stichtingen en organisaties om 

zodoende kennis en ervaring op te doen en ook om samen acties te organiseren. 

Dit heeft inmiddels geresulteerd in een samenwerkingsverband tussen onze stichting en de 

volgende stichtingen;  

Stichting Vrienden van Straatkinderen Apeldoorn 

Stichting Mwanamwenge 

Stichting Mudante 

Stichting Hoogenoodt 

Gezamenlijk hebben we op 5 februari 2012 een benefietconcert verzorgd waarvan de 

opbrengsten ten gunste zijn gekomen van de Stichtingen Upendo4Kids en Stichting Vrienden 

van Straatkinderen Apeldoorn. 
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Hoofdstuk 5 

Interne organisatie 

De huidige bezetting van de Stichting bestaat uit 3 bestuursleden. De wens is om het bestuur 

nog met 1 lid uit te breiden om zodoende de Backoffice werkzaamheden beter te kunnen 

verdelen. 

Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers die bijvoorbeeld de website kunnen 

onderhouden en nieuwsbrieven kunnen maken. 

Op locatie in Kenya hebben we een Supervisor aangesteld voor de bouwprojecten. 

Voor ons adoptie plan hebben we een medewerker aangesteld als aanspreekpunt voor de 

‘Kids’ en de ouders.  
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Hoofdstuk 6 

Financiën 

Hier ons financieel jaarverslag over 2012.  

In 2012 hebben we doormiddel van diverse acties en dankzij enkele forse donatie het saldo 

fors zien groeien. 

In de posten ‘Inkomsten’ en ‘Diverse uitgaven’  zitten ook de ‘kosten en baten’ verwerkt om 

het benefietconcert ‘Power of Africa’ te bekostigen. Zie begroting Power of Africa op de 

volgende pagina. Een deel van de opbrengsten/kosten zijn via  ‘Diverse uitgaven’ met de 

andere deelnemende stichtingen verrekend. 

Resumerend kunnen we melden dat 2012 een productief jaar is geweest en dat we onze 

financiële doelstelling hebben behaald. 
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Specificatie van de Baten en Lasten benefietconcert Power of Africa. De Stichting 

Upendo4Kids heeft voor de gehele financiële afwikkeling zorg gedragen.  
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Hoofdstuk 7 

Conclusie 2012 

2012 was een druk jaar met vele evenementen en diverse acties. Hiermee hebben we naast 

extra naamsbekendheid ook diverse donaties mogen ontvangen waarmee we de gewenste 

financiën hebben kunnen genereren.  

Dit heeft ons geholpen om onze doelstelling voor 2012 te realiseren. De bouw van ons 

eerste deel-project ‘Het sanitairgebouw’. De bouw werkzaamheden hebben we in februari 

2013 kunnen opstarten en de planning is dat het gebouw eind april 2013 gereed is. 

 

Daarnaast is het Adoptie plan ook een succes, en kunnen we u melden dat we inmiddels 

voor 13 ‘kids’ een sponsor hebben gevonden.  
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Hoofdstuk 8 

Doelstellingen 2013 

Onze doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van de Stichting Upendo4Kids blijven 

onveranderd. 

 

Ons hoofddoel, 

We willen de Ndiriti Primary School (basisschool) in Naro-moru Kenya (Kieni East / Nyeri 

District) ondersteunen in het opbouwen/verbouwen van de school. Om zodoende een 

stabiele basis voor de kinderen in deze omgeving te kunnen bieden en waar deze kinderen 

onder gezonde en prettige omstandigheden hun opleiding kunnen volgen. 

Deze school bestaat deels uit 6 stenen klaslokalen maar ook deels uit 6 gammele houten 

‘lokalen’ waarin eigenlijk geen goed onderwijs geleverd kan worden. Daarnaast zijn de 

sanitaire voorzieningen in zeer slechte staat en hier zal ook e.a. moeten veranderen. 

Hoe willen we dit doel verwezenlijken? 

We willen het schoolcomplex onder verdelen in kleine stukken die door sponsoren/bedrijven 

of scholen geadopteerd kunnen worden. Ook kunnen we hiermee gericht een actie opzetten 

om geld in te zamelen voor bijvoorbeeld 1 klaslokaal.  

Op deze manier willen we stap voor stap de school opbouwen. Zie voor plattegrond de 

volgende pagina. 

Ons Adoptieplan (sponsor een kind) 

Gezien de noodzaak van dat er helaas kinderen zijn die zonder steun niet naar school kunnen 

willen we dit plan gaan uitbreiden. Onze wens is dat we de gesponsorde kinderen blijven 

steunen bij een eventuele vervolgopleiding, om zodoende een betere toekomst te kunnen 

creëren.   
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Hoofdstuk 9 

Realisatie Sanitair gebouw 

Zoals reeds vermeld was de eerste doelstelling van de Stichting Upendo4Kids het realiseren 

van een Sanitair gebouw.  

In februari 2013 is de bouw van start gegaan onder toeziend oog van Frank Reiz en Fridah 

Mwangi. Daarna worden de bouwwerkzaamheden gecoördineerd door onze supervisor 

aldaar, die aan de hand van het door de Stichting Upendo4Kids opgestelde bouwcontract er 

voor zal zorgdragen dat de bouw binnen het gestelde budget zal blijven. 

 

 

 

  



 

 Stichting Upendo4Kids – Jaarverslag 2012 Pagina 13 van 14 

 

Hoofdstuk 10 

Voorlopige begroting Boys Sanitairgebouw 

Hieronder vind u de kostenspecificatie behorende bij het Sanitairgebouw. De 

werkzaamheden en de kosten worden via Upendo4Kids door onze eigen Supervisor daar ter 

plekke rechtsreek betaald aan de werkers. De aanschaf van de materialen wordt ook in eigen 

beheer gedaan om zo controle over het gehele project te behouden. 

We zijn uitgegaan van een budget van €5.000,- en hebben een reserve van €2.500,- 

gereserveerd. Deze reserve gaan we besteden aan het aanpassen van het Girls 

Sanitairgebouw om extra voorzieningen zoals wastafels en een veranda uitbouw met 

betonnen vloer te plaatsen. 
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