
 

 

 

 

JAARVERSLAG 2013 
 

Stichting Upendo4Kids 
 

 

  



 

Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 

Hfdst.  Pagina 
0 Inhoudsopgave 1 
   
1 Voorwoord 2 
   
2 Activiteiten 3 
   
3 Interne organisatie 4 
   
4 Financieel jaarverslag 5 
   
5 Conclusie 2013 6 
   
6 Doelstellingen 2014 7 
   
7 Bouw Sanitair gebouw 8-9 
   
   
   
   
   
   
   
 

 

  

 Stichting Upendo4Kids – Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 9 
 



 

Hoofdstuk 1 

Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Upendo4Kids. Via dit verslag willen we u 
graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het jaar 
2013. 
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Hoofdstuk 2 

Activiteiten 

De belangrijkste activiteiten die in 2013 hebben plaatsgevonden 

• 8 Juni 2013 
Dance For Africa Benefietconcert 
 

 
 
 

• Jaarlijks Festival Mondial Oranjepark Apeldoorn 
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Hoofdstuk 3 

Interne organisatie 

De huidige bezetting van de Stichting bestaat uit 3 bestuursleden. De wens is nog steeds om 
het bestuur nog met 1 lid uit te breiden om zodoende de Backoffice werkzaamheden beter 
te kunnen verdelen. 

Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die bijvoorbeeld de website kunnen 
onderhouden en nieuwsbrieven kunnen maken. 
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Hoofdstuk 4 

Financiën 

Hier ons financieel jaarverslag over 2013.  

 

Resumerend kunnen we melden dat 2013 een productief jaar is geweest en dat we onze 
financiële doelstelling hebben behaald. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusie 2013 

2013 was een druk jaar met evenementen en diverse acties. Hiermee hebben we naast extra 
naamsbekendheid ook diverse donaties mogen ontvangen waarmee we de gewenste 
financiën hebben kunnen genereren.  

Onze reis naar Kenya was ook een succes. Het zelf opstarten van ons eerste grote 
bouwproject was een hele onderneming. 
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Hoofdstuk 6 

Doelstellingen 2014 

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 7 

Bouw Sanitair gebouw 

 

 

11-03-2013 
Verslag bouw Sanitation Latrine (boys) Ndriti Primary school Naro Moru.  

 Zoals u ook in ons reisverslag kunt lezen, 
hadden we de eerste week ingepland om 

het bouwplan samen met het schoolbestuur 

op te stellen.  Als leidraad konden we 
gebruik maken van het bouwplan van de 

inmiddels door de school zelf gerealiseerde 

Girls Latrine. 

In dit plan hebben we in het kader van de 

persoonlijke hygiëne wat praktische 

wijzigingen aangebracht zoals wastafels binnen en ook aan de buitenzijde een lange wastafel 
met meerdere kranen. Tevens met een soort veranda (afdak) zodat de wasruimte aan de 

buitenzijde overdekt is en is voorzien van een verharde ondergrond. Deze aanpassingen 

willen we te zijner tijd ook bij de Girls Latrine aanbrengen. 
  

Met dit bouwplan hadden we ook een 

zeer gedetailleerde materiaallijst inclusief 
materiaal kosten. Tezamen met Richard, 

onze lokale supervisor hebben we het 

bouwplan en bijbehorende kosten goed 
doorgerekend om zeker te zijn dat we 

niet voor verassingen komen te staan.  

  

 Stichting Upendo4Kids – Jaarverslag 2013 Pagina 8 van 9 
 



 

We hebben wel besloten om alle benodigde bouwmaterialen zelf te bestellen zodat we hier 

de volledige controle over hebben. 

Uiteindelijk hebben we groen licht gegeven voor dit project, en 

werd direct begonnen met het uitgraven van ‘The Pit’ oftewel het 

septic systeem. De planning is dat de bouw 3 a 4 weken in beslag 

zal nemen en zal 31-03-2013 gereed zijn (exclusief schilderwerk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang van onze projecten kunt u terugvinden op onze website. 
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