Stichting Watu Wangu
Jaarverslag

Lutjebroek, februari 2017
Geacht bestuur,
Hierbij bied ik u het jaarverslag 2017 van Stichting Watu Wangu aan.
Het jaarverslag is samengesteld aan de hand van de thans bekende gegevens.
De staat van baten en lasten sluit op € -3.403.

Hoogachtend,
T. Koopman
Voorzitter

2017

Een verslag van het jaar 2017
Dit jaar is er een van veranderingen. Om maar met de deur in huis te vallen, het kindertehuis is niet langer als zodanig
operationeel. 14 van de kinderen zijn opgenomen in gezinnen in de regio; De andere 7 worden nu verzorgd bij twee
kindertehuizen in Nairobi en Kwa Vonza. Meerdere ontwikkelingen hebben hiertoe geleid. Zo hebben we moeten
constateren dat de mogelijkheden om de kinderen naar het vervolgonderwijs te laten gaan te beperkt zijn in onze regio,
en de kosten voor een kostschool onze middelen te boven gaan. Dat brengt ons op een tweede punt en wel dat van
teruglopende inkomsten. Het bleek steeds moeilijker om voldoende sponsors te vinden om de lopende kosten te dekken.
We hebben geprobeerd aansluiting of samenwerking aan te gaan met andere organisaties, maar dat is helaas niet gelukt.
Daar kwam bij dat een conflict met de lagere school waar onze kinderen onderwijs kregen, escaleerde en het niet eenvoudig bleek op korte termijn een andere lagere school te vinden. Toen het onderwijs van de kinderen in gevaar kwam,
hebben ook de toezichthoudende instanties op actie aangedrongen.
Het was bepaald geen gemakkelijk besluit, en ook niet een dat snel is gemaakt. We hebben gestreden voor het
behoud van het kindertehuis en de zorg voor de kinderen, maar in hun belang hebben we uiteindelijk de knoop moeten
doorhakken. We hebben de kinderen nog geruime tijd gevolgd en geconstateerd dat er goed voor hen gezorgd wordt en
dat zij zich al snel aan de nieuwe situatie hebben aangepast.
We hebben de rest van het jaar gebruikt voor verwerking, bezinning, overleg met diverse betrokkenen, en evaluatie.
In deze periode hebben we nauwelijks aan fondsenwerving gedaan, in afwachting van een besluit. Uiteindelijk hebben we
geconcludeerd dat onze kennis, ons netwerk, en de inmiddels gebouwde voorzieningen te waardevol zijn om er geen
gebruik van te blijven maken. Het borehole, de opslag voor mais en bonen, de kassen en natuurlijk de gebouwen van het
Watu Wangu Centre zullen daarom worden benut ten behoeve van de lokale bevolking, waarvan velen nog altijd onder de
armoedegrens leven in deplorabele omstandigheden.
In de loop van de jaren zijn we benaderd door veel vrouwen, veelal alleenstaande moeders, die door gebrek aan scholing
geen werk kunnen vinden en die daarom voor hun levensonderhoud zijn aangewezen op, vooral, familie. Zij hebben ons
gevraagd of we hen kunnen helpen uit hun armoede te komen.
We gaan een programma samenstellen om aan deze vrouwen een aantal praktijkcursussen aan te bieden, die hen in
staat moeten stellen om werk te vinden of als zelfstandige aan de slag te gaan, om een inkomen voor zichzelf en hun
gezinnen te verwerven. Dit programma zal in de loop van het jaar 2018 worden uitgewerkt.
Daarnaast zullen we zoveel mogelijk mensen blijven helpen met primaire levensbehoeften zoals drinkwater en voedselhulp.
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BALANS
31-Dec-17
€

31-Dec-16

€

€

€

Activa
Geldmiddelen:
Kas
Bank Algemeen
Bank Reserve

287
125
-142

810
137
2,726
270

3,673

Passiva
Eigen vermogen:
Reserve
Resultaat boekjaar

3,673
-3,403

30,465
-26,792
270
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2017
€

2016
€

€

€

Opbrengsten
Giften algemeen / beheer
Giften Opslag Mais & Bonen
Giften Tractor
Giften Verplaatsing Kassen
Diverse bedrijfsactiviteiten ter plaatse

7,113
416

9,284
5,017
275
2,151
121
7,529

16,848

Kosten
Directe kosten kindertehuis - beheer, verzorging
Kosten bouw, onderhoud, inrichting kindertehuis
Verplaatsing kassen
Opslag Mais & Bonen
Reparatie waterleiding
Kosten vervoer
Kosten communicatie
Diversen

Resultaat boekjaar
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8,096
451
116
1,165
257
847

28,673
937
3,637
5,005
1,824
1,392
353
1,818
10,932

43,640

-3,403

-26,792
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