“Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven” Jeremia 29:11

Jaarverslag 2014
STICHTING SADIKI
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Inleiding
Het jaar 2014 is weer prima verlopen voor stichting Sadiki. Dit jaar zijn er weer verschillende activiteiten
geweest en is het verstrekken van Micro kredieten voor opleidingen en het opstarten van eigen
ondernemingen doorgegaan. Het kindsponsoring programma heeft wel verschillende aandachtspunten
gehad dit jaar. In dit jaarverslag is hier meer over te lezen.
Na de zomervakantie is het project “Vjenne Goes Kenya” ook gestart. Ook hier kunt u meer over in dat
verslag lezen.
Aan de samenstelling van het bestuur van Stichting Sadiki is niets gewijzigd. Deze is nog als volgt:
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Bestuur
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
bestuursoverleg aanwezig te zijn. Zij mogen en kunnen meedenken over alles wat er besproken wordt in
het overleg en hebben ook stemrecht.
Julius, medewerker in Kenia.
Dit gaat prima. Julius zet zich volledig en naar alle tevredenheid van het bestuur in voor stichting Sadiki.
Hij coördineert de projecten en structurele punten van stichting Sadiki prima. Ook komt hij steeds meer
met eigen inbreng. Deze inbreng is noodzakelijk voor het team in Nederland om verder te ontwikkelen en
nieuwe projecten op te kunnen starten.In 2014 is Julius gestart met het geven van bijbelstudies.
Julius is dit jaar op 23 augustus getrouwd met Eunice.
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Micro kredieten 2014
Sadiki helpt jonge mensen in Kibera om een hoopvolle toekomst te krijgen. We besluiten om in 2014 ook
een aantal mensen te helpen aan een betere toekomst. Julius selecteert de mensen en doet ons een
voorstel. Dit zijn:
Alice.
Zij wil graag een eigen Kapsalon. We beslissen om haar een microkrediet te verstrekken. Hiervan gaat ze
de helft terug betalen. Dit gaat in 3 termijnen, de laatste termijn is december 2016.
Antony.
Hij wil een handel/winkel in schoenen beginnen. We beslissen om hem een microkrediet te verstrekken.
Hiervan gaat hij de helft terug betalen. Dit gaat in 3 termijnen, de laatste termijn is december 2016.
Fred.
Hij wil graag houtskool gaan verkopen. Dit wordt in Kibera veel gebruikt om mee te koken. We beslissen
om hem een microkrediet te verstrekken. Hiervan gaat hij de helft terug betalen. Dit gaat in 3 termijnen,
de laatste termijn is december 2016.
Wycliffe.
Ook Wycliffe wil graag een kapperszaak starten. We beslissen om hem een microkrediet te verstrekken.
Hiervan gaat hij de helft terug betalen. Dit gaat in 3 termijnen, de laatste termijn is december 2016.
Rodgers.
Hij wil graag een entertainment shop beginnen. Hier verkoopt hij vooral films en cd`s.
We beslissen om hem een microkrediet te verstrekken. Hiervan gaat hij de helft terug betalen. Dit gaat in
3 termijnen, de laatste termijn is december 2016.
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Kindsponsering
Het kindsponsoring programma is in 2014 doorgegaan. Het grootste gedeelte van de kinderen zit op de
Adventure Pride school in Kibera. Per 1 juni 2014 hebben we het sponsorbedrag verhoogd van € 5.- naar
€ 7.50 per kind. De schoolkosten waren de laatste tijd omhoog gegaan waardoor we niet meer uitkwamen
met € 5.- Bij de verhoging hebben we ook gezorgd dat de kinderen nu een lunch op school krijgen.
We hebben de bestaande sponsors geïnformeerd over de verhoging. De meeste sponsors hebben het
nieuwe bedrag overgenomen.
De leraar Steve is in 2014 bij de school weg gegaan. Julius had altijd contact met hem over welke
kinderen in aanmerking komen voor sponsering. Dit gaat nu via de directeur van de school.
Julius bezoekt de school met grote regelmaat en het valt hem steeds vaker op dat er sponsorkinderen
afwezig zijn. Dit kan niet. Kinderen kunnen maar om 2 redenen afwezig zijn; 1. Geen geld voor school en
2. Ziek. Geen geld kan niet het geval zijn omdat de kinderen gesponsord worden en ziek kan natuurlijk
voorkomen. Maar als een kind er vaak niet is klopt er iets niet. Julius spreekt herover met de directeur. Hij
moet hier strakker op toezien. We spreken hierbij ook af dat we alleen betalen voor de kinderen die
daadwerkelijk op school zijn. Om de school even “te laten voelen” dat we hier net mee akkoord gaan
beslissen we om tijdelijk geen nieuwe sponsorkinderen aan te nemen.
Sanitair gebouw Kibera.
Zoals beschreven in het jaarverslag van 2013 zouden we dit jaar terug komen op het realiseren van een
toiletgebouw in Kibera.
Het project wat we voor ogen hadden, een gebouw voor toiletbezoek, douchen en wassen bleek te hoog
gegrepen. Dit om 2 redenen: we hebben het geld niet bij elkaar kunnen krijgen en het vinden van ruimte
waar dit gebouw moest komen te staan was erg moeilijk te vinden en daarbij erg onzeker qua behoud in
de toekomst.
Julius kwam hierbij met het idee om bestaande toiletten te gaan renoveren. Hier hebben we toestemming
voor gegeven en het eerste gerenoveerde toilet in Kibera is tot stand gekomen.
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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 jongeren (18 jaar of ouder ) gaan. De reis zal
plaatsvinden van 2 augustus tot en met 15 augustus 2015. De eerste acties vinden al plaats in 2014.
Deze kunt u vinden in het volgende kopje.
Activiteiten en acties om geld in te zamelen in 2014
Kerstpakketten actie
Net als in 2013 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 165 gezinnen in Kibera blij kunnen maken met een pakket. Julius en zijn vrouw
hebben al deze mensen persoonlijk een pakket gebracht.

Keniaanse spullen verkopen via markten en braderieën.
Een andere manier waarop we aan geld komen is dat we onder andere Keniaanse producten verkopen
via markten en braderieën. U moet dan denken aan kettingen, armbanden, sleutelhangers, sjaals, tassen,
auto`s gemaakt van hout of draadwerk, deurstoppers, etc.
Ook staan we met vogeltaarten op deze markten. Deze worden gemaakt van frituurvet met allerlei zaden
hierin.
De markten waar de stichting heeft gestaan zijn:
10 april 2014
Peddemors boerderij Vriezenveen
19 juni 2014
Markt te Bergentheim
30 augustus 2014 Markt bij Protea weekend
12 december 2014 Kerstmarkt bij de Peddemors boerderij te Vriezenveen
20 december 2014 Kerstmarkt Lageveld.
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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
- Musketiers groep Vriezenveen
- Dabar Vriezenveen
- Stjaävelin Junior ( SJ ). Autowasactie
- Akker fonds
- Marco en Marjolein, Kerk in Zuid Laren
- Wielerclub Tubbergen
- Protestantse gemeente Bruchterveld
- Collecte jongerendienst hervormde gem Vriezenveen
- Zendingsgeld Shalom school Vriezenveen
- Zendingsgeld De sleutel Vroomshoop
- Zendingsgeld Eltheto Vriezenveen
- Evangelische Kerk Harderwijk
- Kleding beurs Zwolle West
- Maurits en Hanneke, kerk in Zwolle
- Stichting Roemenië
- Installatiebedrijf Aalderink B.V. Vriezenveen
- Pool Management, Vriezenveen
- Wichers trucking B.V.
- Kerstkaarten actie stichting Reflection
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Kosten en baten stichting Sadiki
Beginsaldo 01-01-2014

2014

Kosten instandhouding stichting
Kosten diverse beurzen
Kosten diversen
Kosten voorbereiding Vjenne goes Kenia
Kosten inkopen stichting Sadiki

€ 16218,75

€ 362,71
€
80,00
€
6,75
€ 1600,41
€ 259,91
€ - 2309,78

Totale lasten

Opbrengsten uit privé giften
Opbrengst rente 2013
Opbrengst Aktie Vjenne goes Kenia
Aanbetaling deelnemers
Vjenne goes Kenia
Opbrengst sponsorkinderen
Opbrengst vaste sponsoren
Opbrengst beurzen 2014
Opbrengst kerstpakketten actie 2014

€ 3462,65
€
93,42
€ 5693,23
€
€
€
€
€

4750,00
4300,00
520,00
1540,00
1100,00

Totale baten stichting Sadiki
Totale beschikbare geldmiddelen over 2014
Totaalbedrag besteed aan donaties projecten:

€ 21459,30
€ 19149,52
€ 11917,13

Uitkomst der financiële baten en lasten 2014

€ 7232,39

Het bedrag is geheel aan de kas toegevoegd.

Eindsaldo 31-12-2014

€23451,14
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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
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