
 

Jaarverslag over 2015              

 
Inleiding:  
Edukambani ondersteunt getalenteerde kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor de middelbare school of 
een beroepsopleiding. Zij wonen in Ukambani, Kenia. Contacten in dit gebied zijn historisch gegroeid omdat 
Greet Rietkerk als arts daar werkte van 1979 tot 1995. Jacob Musyoka heeft als boekhouder met Greet 
samengewerkt in de kliniek ‘Tei wa Yesu’.  
GANSPRO, Gai Needy Students Project, werd opgericht en in 2008 door de Keniase regering erkend als NGO. 
Jacob is director. Het bestuur van GANSPRO bestaat uit enthousiaste mensen van locale Keniase kerken. 
Sinds oktober 2011 werken we in Nederland onder de naam Edukambani, voorheen Stichting Zendings 
Thuisfront Holland. 
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41165542, en is geregistreerd in 
het openbaar centraal stichtingsregister onder nummer: St.42.174. De stichting heeft een ANBI-beschikking van 
de belastingdienst (onder de naam STICHTING ZENDINGS THUISFRONT HOLLAND en is ook te vinden onder de 
naam Edukambani). Het RSIN-nummer van Edukambani is 8037.71.216. 
 
Fondswerving: 
Sinds de oprichting van het Thuisfront is er een achterban van ca. 330 personen/gezinnen en 100 kerken, 
waarvan velen ook in 2015 weer geld overmaakten. Er zijn een aantal advertenties geplaatst in het blad 
Onderweg (voorheen Opbouw), van de NGK en Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken.   
Op 1 juli is het boek van Greet Rietkerk verschenen, waarin zij vertelt over haar leven als zendingsarts. Dit boek 
wordt verkocht voor 15 euro (incl. verzendkosten), en de opbrengst is geheel voor Edukambani. 
In oktober is er een brief aan alle diaconieën van de Nederlands Gereformeerde kerken gestuurd met daarin de 
vraag om bij te dragen in de vorm van collectes, persoonlijke giften of acties van jongerenclubs. 

Contact achterban 
Een rondzendbrief die in juni en december 2015 werd verstuurd, voorzag in nieuws en informatie over de 
activiteiten in Kenia en de besteding van de giften. In de junibrief werd gemeld dat de 2 door ons gesponsorde 
studenten die in Garissa studeerden, ongedeerd bleven bij de aanslag op de universiteit op 2 april 2015. Verder 
is er gemeld wie het Edukambani-bestuur verliet en wie erbij kwam.  
Enkele donateurs die een gift boven 300 euro gaven, zijn schriftelijk bedankt. 

De decembernieuwsbrief is aan een aantal mensen per e-mail verstuurd, waaronder enkelen die het boek  
bestelden. Ook is er een Engelse versie van de decembernieuwsbrief  naar mensen in Kenia en Amerika 
gestuurd. 

Schoolgeld   
In 2002 zijn we begonnen met het betalen van schoolgeld voor 5 leerlingen, een jaar later 9 leerlingen, daarna 
resp. 16, 15, 20, 23, 40, 21, 24, 19, 10, 10 en 9 leerlingen middelbare school in de jaren t/m 2014.   In 2015 zijn 
10 leerlingen gestart met de middelbare school (daaronder valt ook de polytechnische opleiding). Daarnaast 
betalen we al een aantal jaren vervolgopleidingen o.a. door (privé-)sponsoring. Deze vervolgstudenten komen 
altijd uit de groep mensen die al door Ganspro de middelbare school heeft gedaan. In 2015 zijn er 5 jongeren 
gestart met een vervolgopleiding. 

Vergaderfrequentie en samenstelling van het bestuur in 2015: 
Het bestuur vergaderde 3 maal en wel in februari, mei en november.  
 

Voorzitter:  Govert van Dam 
Secretaris:  Heleen Smit 
Penningmeester:  Marcel Groenendijk 
Bestuursleden:  Nelly Clement, Kees Stam, Rieke Lindeboom 
Adviseur:  Gab Clement, Dieke Groenendijk, Betty van Dam 
Ereleden:  Greet Rietkerk, Nel Rietkerk, Bert Dorenbos, Corrie van Galen 
 
Iedereen doet zijn werk voor Edukambani op vrijwillige basis, niemand ontvangt hiervoor een financiële 
beloning. 



 
 

Financieel jaaroverzicht Edukambani 2015 
 
Uitgaven Realisatie 2015 Inkomsten Realisatie 2015 
 
Doelstelling Kenia € 53.841 Giften € 47.048 
  Boekverkoop €   4.683 
  Rente €      208 
Uitgaven ondersteuning: 
Communicatiekosten €  1.371 
Overige kosten €     566 
  Nadelig Saldo €   3.839 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal € 55.778  € 55.778 

 
Balans per 31 december 2015 
ING Bank €   1.233 Eigen vermogen € 65.280 
ING Spaarrekening € 60.000 Nadelig resultaat ’15 €   3.839 
Nog te ontvangen rente €      208 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal € 61.441 Totaal € 61.441 

 
 
Toelichting op het financieel jaaroverzicht 
Edukambani heeft in 2015 81 studenten financieel ondersteund bij hun opleiding. Het gaat hierbij om 35 
middelbare scholieren, 2 studenten die een technische beroepsopleiding volgen en 44 studenten die een 
vervolgopleiding volgen. De vervolgopleidingen zijn op het niveau van Bachelor en Master. 
  
De kosten van deze opleidingen worden zowel betaald door donateurs die Edukambani in het algemeen 
steunen als sponsors die specifieke studenten ondersteunen bij hun vervolgopleiding of technische 
beroepsopleiding. 
 
Ook wordt Edukambani ondersteund door kerken in de vorm van collectes of acties. In 2015 zijn er bovendien 
inkomsten gegenereerd uit de verkoop van het boek ‘Geroepen op weg’ van Greet Rietkerk. De opbrengsten 
van dit boek komen volledig ten goede aan Edukambani. De kosten worden gedragen door de schrijver van het 
boek. 
 
De ondersteuningskosten betreffen voornamelijk communicatiekosten met de achterban in de vorm van 
nieuwsbrieven en advertenties in het blad ‘OnderWeg’.   
  
Het eigen vermogen is afgenomen als gevolg van een negatief resultaat over 2015. Het streven is om zoveel 
eigen vermogen aan te houden als nodig is om de actieve studenten hun opleiding volledig af te kunnen laten 
ronden. 
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