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1.

Het bestuur

Dit bestaat uit:
Angela Bomers, voorzitter (vanaf de oprichting); oud-docent HBO.
Jos Ebus, secretaris (vanaf februari 2008); oud-leraar Engels.
Ger Pouwels, penningmeester (vanaf januari 2013);
De bestuursleden oefenen hun functie uit op basis van vrijwilligheid, met een bescheiden onkostenvergoeding. De stichting kent geen rooster van aftreden.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om andere nevenfuncties niet in dit jaarverslag op te nemen.
Webmaster: Cecilia Reijnen; maatschappelijk werker.
Adviseur: Babette Bonnamy, project manager, voormalig vrijwilligster en penningmeester (t/m juli).
De adviseur is onbezoldigd.
De stichting beschikt niet over toezichthouders. De stichting beschikt niet over vrijwilligers. Uitvoerende werkzaamheden worden door de bestuursleden zelf gedaan.
De adviseur ontvangt de notulen van de vergadering en is op verzoek daarbij aanwezig. Haar adviezen worden zeer op prijs gesteld en er wordt zo mogelijk gevolg aan gegeven.
Het bestuur heeft acht keer vergaderd, waarvan vijf keer in aanwezigheid van de adviseur.
De communicatie met het Suba Children’s Home staat beschreven in hoofdstuk 4.
Het bestuur wil alle sponsors en donateurs van harte bedanken voor hun ondersteuning in het afgelopen jaar.
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2.

Doelstellingen van de stichting

De oorspronkelijke doelstellingen waren:
Het ondersteunen, zowel financieel als anderszins, van het weeshuis Suba Children’s
Orphanage 1), gevestigd te Suna-Migori in Kenia.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
1)

Sinds januari 2007 Suba Children’s Home genaamd; sinds 2012 Suba Children’s Projects

De doelstellingen zijn op 12 juli notarieel gewijzigd in:
Het ondersteunen, zowel financieel als anderszins van de Suba Foundation, gevestigd te Kisumu (Kenia). De Suba Foundation is een ‘community based project’ 2), gewijd aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare (wees)kinderen, door middel
van schoolopleiding en gezondheidszorg.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2)

Vanaf januari 2015 is de Suba Foundation een in Kenia erkende Non Gouvernementele Organisatie

De aanleiding voor de statutenwijziging waren onverwachte gebeurtenissen die zich voordeden
rondom het Suba Children’s Home. Janet Oduol, de patron, was tegen ons advies in, een middelbare school voor meisjes gestart in het schoolgebouw op het terrein van het weeshuis. De weeskinderen die voorheen basisonderwijs volgden in dit gebouw waren zonder overleg overgeplaatst
naar andere scholen van mindere kwaliteit, deels op grote loop afstand. Ook de door ons gefinancierde leermiddelen en het meubilair waren overgeplaatst. Daarnaast bleek ze de kinderen
niet goed te behandelen.
Het bestuur van het Suba Children’s Home was van uitermate zwakke kwaliteit: mensen die meegingen in de besluiten van de patron. Brieven die SSN aan het bestuur stuurde werden niet beantwoord.
Er was eind 2013 door de (door ons aangesteld interim manager) informatie ingewonnen bij een
NGO-consultant en een jurist over de eigendomsrechten. Daaruit bleek, dat de patron het project
op twee manieren had laten registreren: als een trust, met haarzelf en familieleden als bestuur én
als een Community Based Organization, met bestuursleden uit de gemeenschap, gekozen en gedomineerd door haarzelf. Indien SSN een juridische procedure zou willen starten tegen de patron,
zouden we een lange weg te gaan hebben. Eén van de adviezen was, om uit het project te stappen en de kinderen terug te laten gaan naar hun (vakantie)verzorgers, ondersteund door een
kleine staf die zorgt voor contacten met de families en voor schoolmaterialen.
Na veel overleg binnen het SSN bestuur (in aanwezigheid van de adviseur) en frequente correspondentie met de interim manager en onze Keniaanse consultant is besloten dit advies ten uitvoer te brengen. Ons besluit werd mede ingegeven door het voornemen van de manager en consultant om een doorstart in afgeslankte vorm te maken. Daartoe hebben zij de Suba Foundation
opgericht, aanvankelijk als een ‘community based project’,maar sinds januari 2015 vormen zij een
door de Keniaanse overheid erkende Non Gouvernementele Organisatie (NGO).
De Keniaanse overheid is voorstander van opvang van weeskinderen bij particulieren.
Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de Nieuwsbrieven van maart en mei 2014.
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3.

Evaluatie van de doelstellingen voor 2014

Strategische Doelen 2014

Bereikt

1. Het maandbedrag voor de kosten van levensonderhoud van het weeshuis en
betaling van de salarissen van de medewerkers en de interim manager zullen
nog t/m april betaald worden.

ja

2. Resterende gelden en inkomsten na april 2014 zullen worden aangewend om
de meeste kwetsbare kinderen te ondersteunen.

ja

3. Voor algemene bestuurskosten wordt een bedrag van € 250,- gereserveerd.

ja

4. Donateurs en sponsors zullen via een vervroegde Nieuwsbrief in maart van de
recente ontwikkelingen op de hoogte worden gebracht. Ook zal in mei een
Nieuwsbrief gestuurd worden, met o.a. een verslag van het afrondingsproces en
de jaarrekening 2013.

ja

5. Alle betrokkenen in Kenia , evenals de lokale Keniaanse overheid, zullen middels
een brief geïnformeerd worden over de gang van zaken en de beweegredenen van
SSN om de ondersteuning van het Suba Children’s Home voortijdig te beëindigen.
ja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Bijdragen voor hoger onderwijs zullen door ons worden geïnd.
ja
Toelichting evaluatie strategische doelen:
1.

Betaling van levensonderhoud en salarissen t/m april.
Behalve dat dit doel is bereikt, konden we op de sluitingsdatum (8 april) elk kind een envelop
met Ksh 3000 (€ 25,-) meegeven, bedoeld voor aanschaf van schooluniform en leermiddelen
op de nieuwe school. Alle medewerkers kregen de volledige maand april nog uitbetaald en,
dank zij een vorstelijke donatie kregen de (oud-)medewerkers hun achterstallige salaris van
2012 uitbetaald (dit was in 2012 ten onrechte niet uitbetaald door de patron).

2. Kwetsbare kinderen ondersteunen.
In augustus (voorafgaand aan het nieuwe trimester) en december (voorafgaand aan het nieuwe
schooljaar) waren wij in staat om respectievelijk € 430,- en € 1220,- over te maken voor de 25
meest kwetsbare kinderen waar de Suba Foundation zich in eerste instantie om bekommert.
3. Algemene bestuurskosten.
Het gereserveerde bedrag is toereikend gebleken.
4. Nieuwsbrieven.
In maart zijn onze donateurs en sponsors op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen die
zich hadden voorgedaan (zie hoofdstuk 2) en van het voornemen van SSN om het weeshuis
niet langer op de oude voet te ondersteunen. In mei werd verslag gedaan van ‘Closing day’ en
het totale afrondingsproces.
Nadat we in augustus in staat waren geweest geld over te maken voor de meest kwetsbare
kinderen en we een verslag hadden ontvangen van de manager van de Suba Foundation over
de door hem georganiseerde bijeenkomst met kinderen en hun verzorgers konden we in september een digitale Nieuwsbrief sturen aan een deel van onze achterban waar wij een mailadres van hadden (met uitzondering ook per post naar enkele oudere donateurs).
Stichting Suba Nederland
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5. Betrokkenen in Kenia informeren.
Er zijn brieven bezorgd bij de District Children’s Officer, het Ministry of Education, en de Area
Chief. In de brieven is uitvoerig uit de doeken gedaan wat onze redenen waren om het Suba
Children’s Home niet langer te ondersteunen.Ook de patron en de bestuursvoorzitter van het
Suba Children’s Home zijn per brief geïnformeerd.
Alle medewerkers en leerkrachten hebben een persoonlijke brief ontvangen, waarin zij werden bedankt voor hun goede zorgen voor de kinderen. De studenten in het hoger onderwijs
ontvingen per mail een brief over de gang van zaken; daarin werd hun verzekerd, dat de betaling van de studiekosten onverminderd door zal gaan.
6. Innen van studiegelden.
Alle sponsors hebben bijtijds hun toegezegde bijdragen overgemaakt, zodat wij op tijd de benodigde bedragen konden overboeken.

Overige resultaten.
*

De bouw van het greenhouse op de compound van het weeshuis is in januari afgerond.
Begin 2015 is gebleken, dat het greenhouse goed functioneert en grote tomaten oplevert.

*

Het beddengoed en de matrassen die in 2013 waren aangeschaft zijn op 8 april aan de kinderen meegegeven, evenals de kippen.

*

De recent aangeschafte computer en copier/printer zijn geschonken aan de manager, ten behoeve van de nieuwe organisatie (Suba Foundation).

*

Eén van onze donateurs die de Vierdaagse heeft gelopen heeft zich daarvoor laten sponsoren
door familie en vrienden en maakte het geïnde bedrag ( € 440,-) naar ons over.

*

Wij hebben met € 280,- een bijdrage geleverd aan opstartkosten van de Suba Foundation.

*

Van de laatste jongere die in november 2014 zijn high school examen aflegde, kregen wij in
het voorjaar 2015 bericht dat hij geslaagd is.
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4. Communicatie met belanghebbenden
4.1

Communicatie met het Suba Children’s Home.

4.1.1

Bestuur SCH en patron.
Van de bestuursvoorzitter is geen bericht meer ontvangen. De patron heeft incidenteel brieven
en mails gestuurd vol beschuldigingen (over medewerkers) en onwaarheden. Daar is van onze
kant uit zeer kort of helemaal niet op gereageerd.

4.1.2

Interim manager en social worker.
Met de manager is met name in de eerste vier maanden zeer frequent gemaild. Er was een uitstekende samenwerking met betrekking tot het afrondingsproces. Daarnaast ontvingen wij in
de eerste vier maanden een uitgebreid rapport , geïllustreerd met foto’s.
Vanaf mei is er enkele keren per maand contact geweest over de nieuwe Suba Foundation.
Een drietal keren was er contact met de social worker. In april liet ze weten: “Ondanks dat we
geen baan meer hebben, was het genomen besluit (n.l. kinderen onderbrengen bij hun verzorgers) wijs.”

4.2

Communicatie met donateurs.
Onder donateurs verstaan wij zowel de vaste donateurs, die in door henzelf gekozen termijnen
een vast bedrag overmaken, als degenen die op eigen initiatief jaarlijks een bedrag doneren (in
totaal ± 45). De laatstgenoemden ontvangen na een donatie een bedankbrief of kaart .

4.3

Communicatie met sponsors.
Onder sponsors verstaan wij degenen die alleen of samen met anderen een jongere sponsoren,
zodat deze naar de high school c.q. het speciaal onderwijs of hoger onderwijs kan.
In 2014 werd de laatste tiener gesponsord die middelbaar onderwijs volgt. Vier studenten vervolgden hun studie in het hoger onderwijs en één had gekozen voor een tussenjaar. Deze jongeren corresponderen rechtstreeks per mail met hun sponsors of via de SSN voorzitter.
De sponsors ontvangen ook de Nieuwsbrieven.

4.5

Communicatie via de website.
In mei en september heeft de webmaster nieuws op de site www.subanederland.nl geplaatst.
Naar aanleiding van het gewijzigde beleid is de website grondig herzien, zowel de Nederlandstalige als Engelstalige versie.

4.6

Communicatie via de Nieuwsbrief.
In 2014 verscheen de Nieuwsbrief in de maanden maart, mei en september. In de Nieuwsbrief
van maart werd onze achterban op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom het
Suba Children’s Home (zoals beschreven in hoofdstuk twee), in mei werd verslag gedaan van
het afrondingsproces en in september werden de activiteiten van de nieuwe Suba Foundation
beschreven. Alle Nieuwsbrieven werden verluchtigd met actuele foto’s.
Vanaf september 2014 wordt de Nieuwsbrief digitaal verspreid onder de achterban.

4.7

Communicatie via het jaarverslag.
In de Nieuwsbrief van mei is vermeld dat het Jaarverslag is op te vragen. Ook is het verslag op de
website geplaatst.

4.8. Communicatie met het bedrijfsleven.
SSN is t/m mei gesponsord door de drukker DPN die de Nieuwsbrief gratis drukte.
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5.

Resultatenrekening 2014.

Baten

2014
donateurs/giften part
bedrijven instellingen

Totaal

3.225,00

2013

Totaal

8.102,96

-

4.782,50

activiteiten

345,00

455,00

sponsors

13.345,00

4.296,28

project manager
diverse (incl.rente)

-

4.282,50

1.818,00

119,46

18.733,00

Totaal

22.038,70

Lasten
school-/studiegelden

6.925,00

6.836,86

structurele bijdrage SCH

2.138,00

6.102,52

noodhulp/onvoorzien SCH

1.597,00

3.664,31

projectafronding SCH

-

project manager

2.009,00

Suba Foundation:kinderen

2.223,00

Suba Foundation:projectkosten

267,00

bankkosten

757,00

11.283,59
5.122,63
-

979,32
287,73

algemene kosten
diverse

2.107,00

Totaal vóór resultaat
resultaat

Totaal

Stichting Suba Nederland

163,59
18.023,00

710,00

34.440,55
12.401,85-

18.733,00

22.038,70
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Toelichting op de resultatenrekening
Resultaat:
Het resultaat van 2014 wordt bepaald door de totale inkomsten te verminderen met de totale uitgaven. Het resultaat is in 2014 met € 710 toegenomen.
Zoals u bij de inkomsten kunt zien zijn de inkomsten donateurs/giften particulieren minder dan
begroot, maar daar staat tegenover dat de sponsors van de studenten beduidend meer hebben
bijgedragen in 2014 dan begroot. De oorzaak hiervan is o.a. dat enkele sponsors al voor de studie
vooruit betaald hebben.
Per saldo hebben we in 2014 meer kunnen doen voor de kinderen/studenten dan was begroot.
Inkomsten:
Net als in 2013 heeft een vierdaagse loper ook dit jaar weer de Suba gesponsord. Dit bedrag onder
de noemer activiteiten is ten goede gekomen aan de meest hulp behoevende weeskinderen.
Onder diversen is € 140 rente inkomsten begrepen. Tevens is er € 1.500 ontvangen van de Marthe
van Rijswijck Foundation voor een project dat langere tijd geleden was aangevraagd.
Omdat dit project inmiddels was gerealiseerd is dit zelfde bedrag na overleg weer teruggestort.
Uitgaven:
De uitgaven studiegelden (ontvangen door de studenten) zijn hoger dan begroot, omdat er op dit
moment meer studenten zijn.
Onder de noemer structurele bijdragen SCH, noodhulp/onvoorzien SCH en project manager SCH
zijn bedragen opgenomen die vooral uitgekeerd zijn in het 1e kwartaal van 2014 toen de manager
nog in dienst was en er nog voor de weeskinderen in het Suba Children’s Home is bijgedragen.
Onder de noemer Suba Foundation: kinderen en Suba Foundation: projectkosten zijn uitgaven
gedaan aan de nieuwe stichting in Kenia. De projectkosten is een bijdrage voor een kantoortje in
Kenia.
De post diversen bestaat zoals eerder genoemd uit de terugbetaling aan de MvRF, bestuurskosten € 190 en wijziging statuten € 377.
De bankkosten blijven hoog, omdat bij elke overboeking naar het buitenland veel kosten aan de
stichting in rekening worden gebracht.
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6. Begroting 2015.

Baten

Begroot 2014

Realisatie 2014

Begroot 2015

donateurs/giften particulieren

5.000,00

3.225,00

1500,00

activiteiten

500,00

345,00

1900,00

sponsors

3.900,00

13.345,00

5.650,00

vooruitbetaalde sponsorgelden

3430,00

diversen (incl. rente)

80,00

vanuit reserveringen

1.690,00

Totaal

11.170,00

Lasten

Begroot 2014

1.818,00

75,00
1025,00

18.733,00

Realisatie 2014

13.580,00

Begroot 2015

studiegelden

3.900,00

6.925,00

8850,00

structurele bijdragen SCH
noodhulp / onvoorzien SCH
projectafronding SCH
project manager SCH

2.030,00
890,00
1.670,00
2.000,00

2.138,00
1.597,00
2.009,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Suba Foundation: kinderen

2.223,00

2800,00

Suba Found.: Projectkosten

267,00

1600,00

bankkosten

400,00

757,00

300,00

diversen
Totaal vóór resultaat
toename banktegoed
Totaal

280,00

2.107,00
18.023,00
710,00
18.733,00

30,00
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Planning 2015
1.

Resterende gelden en inkomsten zullen in april, augustus en december 2015 worden overgemaakt naar de Suba Foundation om de meeste kwetsbare kinderen te ondersteunen.
2. Bijdragen voor hoger onderwijs zullen door ons worden geïnd.
3. Donateurs en sponsors ontvangen drie keer per jaar een digitale Nieuwsbrief met recente informatie van de Suba Foundation.
4. Voor zover mogelijk zal SSN de Suba Foundation blijven steunen met adviezen en promotie;
afhankelijk van de financiële mogelijkheden zal een bijdrage geleverd worden aan de bouw
van een bescheiden kantoortje.
Nijmegen, mei 2015

Angela Bomers
Voorzitter
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Jos Ebus
Secretaris

Ger Pouwels
Penningmeester
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