STICHTING SUBA NEDERLAND
Kameelstraat 19
6531RN Nijmegen
tel. 024-3510245
E-mail: info@subanederland.nl
www.subanederland.nl
KvK Arnhem: 09135627
Bankrekening: NL24 ABNA 0597 8045 32

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015
Aan onze Suba-relaties
Nijmegen, 20 januari 2015.

Beste mensen,

Als eerste wil het Suba-bestuur u nog een voorspoedig 2015 wensen.
Sinds onze eerste digitale nieuwsbrief van eind september is er weer het een en ander te melden.
Registratie: Alle voorbereidingen voor de Keniaanse Suba Foundation waren afgelopen zomer
getroffen, maar de erkenning als NGO is een (bureaucratisch) proces dat maanden geduld
vergt. Eerst zou deze eind oktober rond zijn, maar vlak voor de verzending van deze Nieuwsbrief
kwam het goede nieuws, dat de ‘Certificate of Registration’ is ontvangen. Nu kan Michael eindelijk grote stappen zetten in de fondsenwerving in Kenia. Hij heeft wel enige tijd geleden initiatieven genomen om support van lokale ondernemingen te krijgen. Zo ontvingen ze (als verlaat
‘Christmas gift’) van de National bank Migori Branch een pakket met kleding voor de kinderen.

Bestuur Suba Foundation: naast Michael Maunda en Mildred Okoth (social worker) zitten daarin
Monica Onyango (de consultant waar wij al langer contact mee hebben), Rose Jondico
(‘from the government’) en Molly Aluoch (‘who works with a financial institution’). Wij ontvingen
de notulen van de laatste bestuursvergadering (december) en het Jaarverslag 2014 van de
Suba Foundation.
Sinds de zomer is er ook een website in de lucht (www.subafoundationkenya.org) en zijn er pagina’s geplaatst op sociale media (www.facebook.com/subafoundation en twitter.com/subafoundation). Voorwaar: moderner dan het Nederlandse bestuur.

Bestuur Stichting Suba Nederland: in december is besloten om ook in 2015 onze rol te blijven
vervullen. Nu wij alleen nog op de achtergrond actief zijn en niet de eerste verantwoordelijkheid hebben, willen wij het bestuur en de kinderen in Kenia dit jaar nog vooruit helpen.
Gelukkig konden wij, dank zij diverse donaties, weer een mooi bedrag (± € 1.200,-) in december
overmaken. Dank voor alle gulle gaven.

‘Report on educational support for orphans and most vulnarable children’: dit is een verslag
van de bijeenkomst in Migori met de 25 kinderen en hun ‘guardians’ op maandag 29 december. De bijeenkomst was een succes en iedereen was aanwezig. De ‘guardians’ hadden kopieën van de rapporten van de kinderen meegebracht en alle kinderen waren over naar de
volgende klas (het nieuwe schooljaar startte op 5 januari). Iedereen was erg verheugd te horen,
dat het SSN-bestuur in 2015 doorgaat en vroeg Michael om ons daarvoor te bedanken.
Eén van de eerst gesponsorde meisjes (nu volwassen en met een goede baan in Nairobi) had
middels een kerstdonatie ervoor gezorgd dat iedereen in de pauze een frisdrank en snack
kreeg.
Evenals in augustus werd er een lijst opgesteld van de spullen die de kinderen nodig zouden
hebben voor het nieuwe schooljaar. ’s Middags werden de spullen die de hoogste prioriteit
hadden gekocht en daarna uitgedeeld. Dit waren: schoolboeken, schriften, pennen, schooluniformen, sweaters, schoenen en sokken, schooltassen, lampen om huiswerk bij te maken, examengeld, etc.
De elf foto’s van deze bijeenkomst staan in de bijlage ‘Report on educational support’.

Home visit report: wij waren van mening, dat we ook wat geld voor reiskosten moesten overmaken. Verheugend was het om te lezen, dat dit gebruikt was om bij een vijftal kinderen op huisbezoek te gaan. In de bijlage ‘Home visit report’ kunt u op de zes foto’s daarvan zien, dat de
behuizing nogal primitief is en dat het inderdaad de meest kwetsbare kinderen zijn waar de
Suba Foundation zich om bekommert.

Actie: met één van de docenten van het Stella Maris College in Valkenburg, die in 2009 met
een groep enkele klaslokalen voor de school van het weeshuis bouwde, hebben wij nog
steeds contact. Samen met een collega gaat hij rond carnaval actie voeren voor twee goede
doelen, waaronder SUBA. Wij wensen de organisatoren veel succes.
Overigens, ook met enkele van zijn leerlingen die destijds meebouwden is er nog contact.
Hoewel ze inmiddels student zijn, sponsoren ze elk een weeskind dat ze destijds hebben leren
kennen.

Het ziet er naar uit, dat we in april wederom een bedrag kunnen overmaken, zodat ook dán
de meeste noodzakelijke spullen voor de kinderen gekocht kunnen worden. Wij houden u in
mei weer op de hoogte van de ontwikkelingen in de tussenliggende tijd.

Het SSN bestuur:
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