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Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven”  
Jeremia 29:11 
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Inleiding  
 
In dit verslag kunt u lezen wat er allemaal gebeurd is bij Stichting Sadiki.. 
  
Het jaar 2015, het jaar wat vooral in het teken heeft gestaan van Vjenne Goes Kenia ( hierna genoemd 
VGK ). Dit zal dan ook in dit jaarverslag beschreven zijn. 
In verband met de ruime werkzaamheden in Kenia voor Julius als gevolg van VGK hebben we een 
extra persoon in dienst genomen, namelijk Steve Sadat. Hij zal worden voorgesteld onder het 
hoofdstuk; Medewerkers in Kenia. 
 
We wensen u veel leesplezier in dit jaarverslag. 
 
 
 
Bestuur 
 
Aan de samenstelling van het bestuur van Stichting Sadiki is niets gewijzigd. Deze is nog als volgt: 
 
Het bestuur bestaat per 31-12-2011 uit de volgende bestuursleden: 
 

Chantal Kroezen 
Voorzitter van Stichting Sadiki 
 
Gerwin Kroezen 
Secretaris van Stichting Sadiki 
 

Eddy Bergboer  
Penningmeester van Stichting Sadiki 
 
 
Naast deze drie officiële functies hebben Gerlinde Smit en Inge Hoff ook toegezegd om tijdens het 
bestuur overleg aanwezig te zijn. Zij mogen en kunnen meedenken over alles wat er besproken 
wordt in het overleg en hebben ook stemrecht. 
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Medewerkers in Kenia. 
 
Julius. 
 
Het gaat prima met Julius. Hij is erg druk met VGK. Omdat we dit jaar met een groep Nederlandse 
jongeren naar Kisumu, Kenia komen in augustus heeft hij een groot werkgebied. Te groot blijkt, want 
hij redt het niet, en we besluiten om hem versterking te geven. 
 
Steve, nieuwe medewerker van Stichting Sadiki. 
Hij is een man van 25 jaar oud, vrijgezel en woont bij zijn moeder in Kibera. Het is een vriend van 
Julius, ze kennen elkaar van hun geboortestreek. Steve is geboren in Vihega, een plaatsje vlakbij 
Lusala. Steve is opgeleid tot docent, dit is ook wat hij erg leuk vindt: werken en omgaan met kinderen. 
Hij was ook leraar op de Adventure Pride School ( de school waar de kinderen van het sponsor 
programma op zitten ). Daar kent Chantal hem van. 
Gerwin & Chantal hebben in februari 2015 een gesprek met hem in Kenia gehad ( ze waren daar als 
voorbereiding op VGK ). Daar hebben we afgesproken dat Steve voornamelijk de werkzaamheden in 
Lusala voor zijn rekening neemt.  
 
 
Micro kredieten 2015 
 
 
Sadiki helpt jonge mensen in Kibera om een hoopvolle toekomst te krijgen. Ook in 2015 helpen we 
een aantal mensen aan een betere toekomst. Julius selecteert de mensen en doet ons een voorstel. 
Dit zijn vooral jongeren die na de basisschool verder willen leren en/of jong volwassenen die ook 
verder willen leren, bijvoorbeeld op de universiteit. 
 
Kindsponsering 
Ook in 2015 is het kind sponsoring programma doorgegaan met de bestaande kinderen in het 
programma. Het grootste gedeelte van de kinderen zit op de Adventure Pride school in Kibera. De 
kinderen krijgen nu een lunch op school vanuit de verhoging van het sponsorbedrag.   
 
Julius bezoekt de school nog steeds met grote regelmaat en heeft dan contact met de directeur van 
deze school. Er zijn nog steeds kinderen te vaak afwezig op school, waarvoor geen goede verklaring 
kan worden gegeven. Dit probleem is al besproken in 2014 en staat ook in het jaarverslag van 2014. 
We hebben nog steeds geen nieuwe sponsorkinderen aangenomen op deze school. In het bestuur 
hebben we zelfs al besproken om eventueel te gaan stoppen met dit programma als het niet verbeterd. 
Maar om de kinderen niet in de steek te laten gaan we nog door.  
 

In september 2015 zijn we ook gestart met een sponsorprogramma met kinderen van de Lusala 
school. Dit is een wat ander programma dan wat we bij de Adventure doen, omdat dit een overheid 
school is. Dit houdt in dat de ouders geen schoolgeld hoeven te betalen. Van het sponsorgeld krijgen  
de kinderen een schooluniform, schoenen en schoolbenodigdheden. Het geld wat over is wordt 
gebruikt voor het gezin. Onze medewerkers overleggen met de ouders/verzorgers van de kinderen 
waar het voor wordt gebruikt, zoals kippen, een geit of een voedselpakket. 
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Vjenne Goes Kenya  
Het was een wens van stichting Sadiki om met een groep jongeren naar Kenia te gaan om daar te 
helpen een school of kerk te renoveren. We hebben Julius gevraagd om naar een project te zoeken. 
Duidelijk hierbij was dat het niet in Nairobi moest zijn. Dit i.v.m. de veiligheid tijdens het verblijf. Hij 
kwam met het voorstel om de school in de geboorteplaats van zijn vrouw, Chavakali, te gaan 
ondersteunen. Haar vader is predikant in deze gemeenschap. Dit geeft ons gelijk een veilig gevoel, 
gezien de draagkracht die hiervan uit komt. Rond juni 2014 beginnen we met het samenstellen van 
het leidingteam en beginnen al voorzichtig met het promoten van dit project. In september hebben we 
het leidingteam compleet ( 7 personen ) en in oktober wordt duidelijk dat we met 17 jong volwassenen 
gaan. De reis zal plaatsvinden van 2 augustus tot en met 15 augustus 2015.  
 
 
Beknopt verslag van de reis. 
Op 2 augustus vertrekken we met de groep vanaf station Vriezenveen naar Schiphol, om daar het 
vliegtuig te nemen naar Nairobi. In Nairobi aangekomen wachten Julius en Steve ons op. Hier staan 2 



 

6 

busjes klaar om ons verder te brengen naar Kisumu. Daar komen we aan bij ons hotel, Souvereign. 
De volgende dag gaan we voor het eerst naar Lusala, de plaats waar de school staat. Daar worden 
we opgewacht door het bestuur van de school, de leraren maar vooral door de kinderen. Deze dag 
gebruiken we om kennis met elkaar te maken en de werkzaamheden voor te bereiden. De 
werkzaamheden die de komende 8 dagen worden uitgevoerd zijn: 
- schilderen van alle klaslokalen 
- het tegelen van het nieuwe toilet gebouw 
- de waterpomp gebruiksklaar maken en het drinkwater hiervan testen 
- de oude watertank weer herstellen, om deze te gebruiken voor het landbouwproject 
- het landbouw project. Er wordt aan de staf van de school uitgelegd hoe ze hun grond het beste  
  kunnen verbouwen, om zoveel mogelijk oogst te krijgen. 
- de leraren bijscholen, om de resultaten van de kinderen te verbeteren 
- elke dag krijgt een klas een soort van activiteitenprogramma waarin spel, zang, toneel, knutselen en  
  een bijbel verhaal centraal staan. Dit programma is aangepast aan de leeftijd van de kinderen. 
 
We behalen bijna alle doelen, behalve het schilderwerk. Dit komt omdat de muren van dit lokaal niet 
goed waren. Deze zijn tijdens ons verblijf door plaatselijke ZZP’ers gerenoveerd. Na ons vertrek is het 
schilderwerk voltooid door plaatselijke schilders.  
Naast alle werkzaamheden is er ook tijd voor ontspanning geweest en om de Keniaanse cultuur en 
levenswijze te leren kennen. Zo zijn we in groepen naar het huis van sommige kinderen van de school 
geweest om te zien hoe ze leven. Dit was een zeer emotioneel en leerzaam moment voor een groot 
deel van de groep. Het geeft een beeld achter het gezicht van de kinderen op school. 
Ook zijn we met 7 Tuc Tuc`s door Kisumu gereden voor een sight seeing van deze stad. Hierbij zijn 
we op kleine bootjes gestapt om op het victoria meer nijlpaarden te gaan kijken. Zondags zijn we naar 
de plaatselijke kerk in Lusala geweest. 
2 dagen voor onze vlucht tergug naar Nederland zijn we weer naar Nairobi gegaan. Hier hebben we 
geslapen in een tentenkamp voor toeristen. De volgende ochtend zijn we vroeg opgestaan om een 
safari te maken in het Nairobi Nationaal park. De rest van de dag was uitrusten en voorbereiden op de 
terug reis. We zijn weer met de hele groep in Nederland aangekomen, waar we werden opgewacht 
door familie en kinderen.  
Achteraf kunnen we zeggen dat het een geslaagde reis is geweest. 
 
Wanneer u meer wilt weten over deze reis verwijzen wij u naar de filmpjes die op youtube staan van 
deze reis. Deze kunt vinden wanneer u zoekt op Vjenne goes Kenya. Hier staan 5 filmpjes op die 
tijdens de reis zijn gemaakt en een aftermovie. 
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 De eerste acties vinden al plaats in 2014. Hieronder een rijtje van de desbetreffende activiteiten: 
 

Activiteiten en acties om geld in te zamelen in 2015 
1 januari 2015 Nieuwjaarsduik bij het Lage Veld te Wierden 
10 januari 2015 Snert actie 
28 maart 2015 Special diner 
11 april 2015  JV Psalm autowasdag 
27 april 2015  Koningsdag rommelmarkt 
5 juni 2015  Boerenerfmarkt 
6 juni 2015  Vjenne dag braderie 
13 juni 2015  Concert Trinity 
 
Alle bovenstaande acties zijn geweest voor VGK. Na terugkomst zijn we verder gegaan en hebben we 
de volgende acties gehad: 
 
10 oktober 2015   Sadiki Fair 
     De fair die weer in het teken stond van de herfst. We verkochten weer veel  
     producten uit de natuur ( hortensiakransen, bloemstukken, etc ) maar ook  
     houtwerk, Keniaanse spullen, cakes, kniepertjes, etc. Ook was er weer een 
     speciale ruimte geheel ingericht voor de kinderen.    
28 november 2015  Snert actie 
     Net als in januari van 2015 hebben we weer een snert actie georganiseerd. 
     Berend Hoff heeft weer 200 liter snert gekookt die we op 28 november  
     verkocht hebben. 
vanaf 9 december 2015 Kerstpakketten actie 
 
 
 
Kerstpakketten actie  
Net als in 2014 hebben we in de periode dat de mensen in Nederland hun kerstpakket kregen via de 
PR en flyers bij de kerk aangegeven dat ze mensen in Kenia voor € 10,- een levensmiddelen pakket 
kunnen geven waardoor zij ook tijdens de kerst wat extra te eten hebben. Deze actie was wederom 
een groot succes. We hebben ruim 150 gezinnen in Kibera blij kunnen maken met een pakket. Julius, 
Eunice en Steve hebben al deze mensen persoonlijk een pakket gebracht. 
 
Overige inkomsten en giften. 
We krijgen ook giften van particulieren en bedrijven. Dit zijn giften van verschillende groottes. In 
dit verslag hebben we de namen van de bedrijven, stichtingen of kerken opgenomen die wat 
grotere bedragen hebben geschonken:  
- NK bouwbegeleiding bv. Zij steunen stichting Sadiki nu voor het 3e jaar met een mooi bedrag. Dit 

bedrag geven zij om de transactiekosten te dekken die we maken tussen Nederland en Kenia.  
- Diaconie van de Hervormde gemeente Vriezenveen. 
- Zending van de Hervormde gemeente Vriezenveen 
- Collecte jongerendienst hervormde gem Vriezenveen 
- Pool Management, Vriezenveen 
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Kosten en baten stichting Sadiki 2015 
Beginsaldo 01-01-2015          € 23451,14 
 
Kosten instandhouding stichting     € 679,36 
Kosten diverse beursen     € 35,00 
Kosten fair        € 383,79 
Kosten voorbereiding VGK februari    € 1355,02 
Kosten Vjenne goes Kenia      € 28399,59 
Kosten Trinty concert      € 4774,07 
 
Totale lasten            € - 35626,83 
 
Opbrengsten uit privé giften     € 5048,02 
Opbrengst rente 2014     € 107,64 
Opbrengst Aktie Vjenne goes Kenia    € 27096,73 
Aanbetaling deelnemers 
Vjenne goes Kenia       € 25250,00 
Opbrengst sponsorkinderen    € 4465,00 
Opbrengst vaste sponsoren     € 542,50 
Opbrengst fair      € 2496,81 
Opbrengst kerstpakketten actie 2015    € 1370,00 
Opbrengst Trinty concert      € 2925,00 
 
Totale baten stichting Sadiki         € 69301,70 
Totale beschikbare geldmiddelen over 2015       € 33674,87 
Totaalbedrag besteed aan donaties projecten:       € 46162,89 
 
Uitkomst der financiële baten en lasten 2015       €-12488,02 
 
Het bedrag is ten laste van de kas afgeboekt. 
 
 
Eindsaldo 31-12-2015          €10963,12 
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Namens Stichting Sadiki 
 
Chantal Kroezen-Timmer 
Voorzitter 
 
Gerwin Kroezen 
Secretaris 
 
Eddy Bergboer 
Penningmeester 
 
Beekdal 14 
7672 BB 
Vriezenveen 
 
 

 
 
 
www.sadiki.nl / info@sadiki.nl / IBAN: NL61ABNA0591471124 te Vriezenveen / kvknr 542577557 


