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Hoofdstuk 1 

Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Upendo4Kids. Via dit verslag willen we u 
graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het jaar 
2016. 

Financieel gezien was 2016 een mooi jaar. We hebben veel giften en donaties mogen 
ontvangen.  

Wij willen hierbij dan ook onze sponsoren, donateurs heel erg bedanken voor hun bijdrages. 

Met speciale dank aan; 

Stichting Veldwijk-Pierik 
Stichting Kleermakershulp 
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Hoofdstuk 2 

Activiteiten 

De belangrijkste activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden 

Deelname Africa festival Hertme 

Mondial festival Modeshow 

Vervolg afronding 3de Klaslokaal 
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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 2016  

 

Resumerend kunnen we melden dat 2016 een productief jaar is geweest en dat we onze 
financiële doelstelling hebben behaald. 

 

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. NL14 RABO 0134 2997 95   
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Hoofdstuk 5 

Conclusie 2016 

2016 was weer 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. 

We hopen dat 2017 net zo’n mooi jaar gaat worden. 
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Hoofdstuk 6 

Doelstellingen 2017 

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. 

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 

Afronding bouw 3de  klaslokaal 

 

 

Voortgang van onze projecten kunt u terugvinden op onze website. 
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