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Hoofdstuk 1 

Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Stichting Upendo4Kids. Via dit verslag willen 

we u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden 

in het eerste jaar van onze Stichting U4K. 

Er is veel gebeurd in dit eerste jaar. We zijn uitgegroeid tot een officiële Stichting, we 

hebben een eigen Logo en we hebben onze eigen website. 

Om uit te groeien tot een officiële Stichting hebben we in 2011 veel werk moeten 

verzetten. Dit hebben we tot nu toe in eigen beheer kunnen doen, om zodoende de 

kosten te drukken.. Van het opstellen van onder andere de statuten voor de Notaris 

en het bouwen van een website maar ook diverse andere zaken zoals inschrijving 

KvK en bij de belastingdienst, drukwerk etc.. 

Daarnaast hebben ook al wat acties kunnen organiseren waarmee we wat inkomsten 

hebben kunnen genereren 

Ook hebben we in 2011 al diverse giften mogen ontvangen van bedrijven en 

particulieren. Daarnaast hebben we inmiddels voor de meest kansarme kindjes 

particuliere sponsor ouders gevonden, waardoor ook deze kindjes naar school 

kunnen en zijn voorzien van uniform en boeken. 

Fridah heeft eind 2011 een bezoek gebracht aan Kenya en zich intensief bezig 

gehouden met ons schoolproject en de gesponsorde kindjes. Verderop in dit verslag 

komen we hier nog op terug. 

2012 moet het jaar gaan worden om fondsen te gaan werven doormiddel van diverse 

acties om zodoende genoeg financiële middelen te verkrijgen voor onze 

bouwplannen. 

Tevens zal er een ‘Adoptie’ plan worden uitgetekend 

van de school. Hiermee kunnen bedrijven en 

particulieren een deel van de school adopteren. Dit kan 

zijn, bijv. een klaslokaal of sanitair gebouw. 
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Hoofdstuk 2 

Activiteiten 

U heeft in het voorwoord al kunnen lezen dat 2011 voor onze Stichting U4K het 

eerste jaar was. 

De belangrijkste activiteiten die in 2011 hebben plaatsgevonden, hadden betrekking 

op het opzetten van de Stichting. 

 Samenstellen van het bestuur 

 Notariële acte Stichting Upendo4Kids 

 Inschrijving Kamer van Koophandel 

 Inschrijving Belastingdienst 

 Openen Bankrekeningen 
 Bouwen website www.upendo4kids.nl 

 Opzetten administratie 

 

Naast deze Backoffice werkzaamheden, hebben we toch nog kans gezien om enkele 

acties te organiseren cq participeren. 

 Sponsor dinner avond 

 Deelname Africa festival Hertme  

 Stand bij internationale Alpacashow (Verkoop Kenyaanse producten) 

 Adoptieplan in gang gezet ( 1ste kinderen inmiddels gesponsord) 
 

  

http://www.upendo4kids.nl/
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Hoofdstuk 3 

Publiciteit 

Tijdens onze presentatie 24 april 2011 op de Internationale Alpaca show in het 

Groningse Westerlee zijn we geïnterviewd door RTVBlauwestad. Het interview is via 

onze website terug te zien. 

Voor 2012 staan er inmiddels enkele afspraken geplant met kranten om onze 

stichting meer bekendheid te geven. 

We willen ook ons promotiemateriaal zoals flyers en visitekaartjes wat professioneler 

opzetten.  
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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 zullen we op 

5 februari 2012 een 

benefietconcert 

verzorgen waarvan de 

opbrengsten ten gunste 

zal komen van de 

Stichtingen Upendo4Kids 

en Hoogenoodt. 

 

Tevens zijn de eerste 

contacten gelegd met 

Mondial. Mondial is een 

platform voor organisaties 

in Apeldoorn die zich met 

ontwikkelingssamenwerki

ng en mensenrechten 

bezighouden. In januari 

2012 staat een intake 

geplant en hopen we 

natuurlijk om als aspirant 

lid toegelaten te worden.  

We hopen dat we 

hiermee onze Stichting 

beter kunnen promoten 

omdat er vele 

gezamenlijke evenementen worden georganiseerd waaraan we dan kunnen 

deelnemen. 
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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. 
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Hoofdstuk 6 

Financiën 

Hier ons financieel jaarverslag. Zoals u kunt zien zijn de kosten in de post Diversen 

aan de hoge kant. Dit heeft te maken met diverse eenmalige inschrijving en 

Notariskostenkosten. 

 

 

 

 

Stichting Upendo4Kids 

www.upendo4kids.nl 

upendo4kids@gmail.com 

Marie Koenenstraat 22 – 7321JC – Apeldoorn – Netherlands  

Tel: 0031(0)622978584 / 0031(0)625333010 
 

Kamer van Koophandel nr. 52874745 (Oost Nederland) 

Rabobank reknr. 1342.99.795 – IBAN  0134 2997 95 

 

 

 

  

http://www.upendo4kids.nl/
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Hoofdstuk 7 

Conclusie 2011 

2011 was een productief jaar. Productief in de zin van, dat we de Stichting 

Upendo4Kids officieel hebben opgericht met alle 

bijbehorende formaliteiten. 

Het adoptieplan (sponsoring kansarme leerlingen) is een 

groot succes en er is veel belangstelling voor. Op het 

moment van dit schrijven (07-01-2012) kunnen we 

melden dat we voor 4 kinderen sponsoren hebben 

gevonden. 

Daarnaast hebben we ook al enkele toezeggingen met 

betrekking tot donaties in 2012. 
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Hoofdstuk 8 

Doelstellingen 2012 

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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Plattegrond 

Hier ziet u een situatieschets van het geplande schoolgebouw voor de toekomst. 

De groene delen zijn al in steen gebouwd, de overige roze delen zijn bestaande 

‘gammele’ houten lokalen. Met uitzondering van nmr 4, dit wordt de centrale entree 

waar ook 2 kantoortjes zijn gesitueerd voor de directeur en een lerarenruimte. 

Voor langs het gehele gebouw ziet u een grijsvlak. Dit moet een looppad worden 

afgesloten met een muur met daarop een metalen framewerk zodat de school alleen 

via de centrale entree te bereiken is. Het dak zal worden doorgetrokken over het 

looppad zodat het gehele gebouw een afgesloten geheel wordt.  

Aan beide uitgangen zullen nooddeuren moeten komen voor het geval van 

Calamiteiten. 
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