Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven”
Jeremia 29:11
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Inleiding
2016 is een erg rustig jaar geweest voor stichting Sadiki. Na Vjenne Goes Kenya hebben we geen
extra activiteiten georganiseerd. Reden hiervan was dat Gerwin & Chantal zich bijna het hele jaar
hebben voorbereid op een immigratie naar Kenia. Om bepaalde redenen is deze immigratie op het
laatste moment niet door gegaan. In principe zou stichting Sadiki per 31-12-2016 ophouden te
bestaan, het volledige bestuur was hiervan op de hoogte.
Door familie omstandigheden bij andere bestuursleden is er dit jaar geen fair georganiseerd en ook de
snert actie heeft niet plaatsgevonden. Een aantal andere acties zijn nog wel georganiseerd, deze leest
u verder in dit verslag.
We wensen u veel leesplezier in dit korte 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.
Op zich gaat het goed met Julius al begint hij dit jaar wel met zijn gezondheid te kwakkelen. Hij is vaak
ziek, wat zich maar slecht herstelt. Hij gaat een aantal keer naar het ziekenhuis maar hier kunnen ze
niet echt wat vaststellen.
Daarnaast probeert hij zijn werk voor stichting Sadiki zo goed en trouw mogelijk te doen.

Steve.
We hebben Steve nog steeds in dienst gehouden. We hebben hem aangenomen om Julius te helpen
met het Vjenne Goes Kenya project in 2015. Daarna hebben we met hem afgesproken dat hij zich
meer zou toe splitsen op het verder uitwerken van de microkredieten. Door de ziektes van Julius heeft
hij regelmatig werk van hem overgenomen, zoals het de kind sponsering projecten in Kibera en
Lusala.
Het gaat verder goed met Steve. Hij is, door het inkomen wat hij nu heeft via stichting Sadiki, verhuisd.
Hij woont nu op zichzelf. De communicatie met het team in Nederland gaat prima.
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Micro kredieten 2016
Sadiki helpt jonge mensen in Kibera om een hoopvolle toekomst te krijgen. Ook in 2016 proberen we
een aantal mensen te helpen aan een betere toekomst. Julius selecteert de mensen en doet ons een
voorstel. In het bestuur beslissen we of we deze persoon gaan ondersteunen.
Kindsponsering
In 2016 hebben we op 2 scholen een kind sponsering programma, namelijk de Adventure school te
Kibera, Nairobi en de Lusala Primary school in het westen van Kenia. Net als in 2016 zitten de
meeste kinderen van het programma in Kibera op school.
Julius en Steve bezoeken de school in Kibera nog steeds met grote regelmaat. Ook in 2016 merken zij
nog geregeld dat er kinderen niet op school zijn. Dit probleem speelt al vanaf eind 2014 en we
beslissen om de school meer onder druk te zetten. Julius en Steve gaan het gesprek met de directie
van de school aan dat het afgelopen moet zijn. We stevenen af op een vertrouwensbreuk. Wanneer
het niet verbeterd gaan we stoppen met het programma op deze school.
Het sponsorprogramma op de Lusala school gaat erg goed. Het aantal kinderen dat gesponsord wordt
groeit langzaam, dit omdat we niet erg actief zijn in de PR van dit project. Julius en Steve begeleiden
de gezinnen van de gesponserde kinderen met het restant bedrag wat nog over is het geld van de
sponsor uit Nederland. Hier worden verschillende dingen van gekocht, zoals kippen, een extra
schooluniform of voedsel.
In 2016 wordt de school bezocht door Maurits en Hanneke Bloem. Een Nederlands stel die in Kenia is.
Zij bezoeken namens stichting Sadiki de school om te kijken of ze zich nog houden aan de gemaakte
afspraken. Tot onze blijdschap gaat dit nog steeds erg goed. De hygiëne wordt nog steeds in stand
gehouden, de leerspullen die zijn meegenomen uit Nederland zijn nog steeds aanwezig en het
toiletgebouw functioneert goed. Helaas blijkt dat de waterpomp het niet meer doet. Hiervoor zoeken
we weer contact met stichting Welwishes, die de pomp heeft geïnstalleerd.
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Activiteiten en acties om geld in te zamelen in 2016
21 maart 2016
presentatie via film bij jongerendienst Hervormde Kerk Vriezenveen
September 2016
hortensiakransen
Vanaf ± 9 december 2016 Kerstpakketten actie
Kerstpakketten actie
Net als in 2015 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 weer veel 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 2016
Beginsaldo 01-01-2016

Kosten instandhouding stichting
Kosten diversen (retour tickets Trinty)
Kosten aankoop laptop Priscah Buliba
Kosten behandeling George Simiyu

€ 711,75
€ 35,00
€ 200,00
€ 650,00

Totale lasten
Opbrengsten uit privé giften
Opbrengst rente 2015
Gift aankoop laptop Priscah Buliba
Gift behandeling George Simiyu Wabdabwe
Opbrengst sponsorkinderen
Opbrengst vaste sponsoren
Opbrengst kerstpakketten

€ 10963,12

€ - 1596,75
€ 4914,69
€ 108,32
€ 200,00
€ 650,00
€ 4740,00
€ 1100,00
€ 1800,00

Totale baten stichting Sadiki

€ 13501,01

Totale beschikbare geldmiddelen over 2016
Totaalbedrag besteed aan donaties projecten:

€ 11904,26
€ 16974,78

Uitkomst der financiële baten en lasten 2016
Het bedrag is ten laste van de kas afgeboekt.

€ -5070,52

Eindsaldo 31-12-2016

€ 5892,60
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Namens Stichting Sadiki
Chantal Kroezen-Timmer
Voorzitter
Gerwin Kroezen
Secretaris
Eddy Bergboer
Penningmeester
Welhaak 41
7672 AB
Vriezenveen

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