
 
 
Jaarverslag over 2014 
 
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 Keniaanse regering erkend als NGO. 
Jacob is director. Het bestuur van GANSPRO bestaat uit enthousiaste mensen uit de 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). 
 
Fondswerving: 
Sinds de oprichting van het Thuisfront is er een achterban van ca. 330 personen/gezinnen en 100 kerken, 
waarvan velen ook in 2014 weer geld overmaakten. Er zijn een aantal advertenties geplaatst in het blad 
Opbouw van de NG-Kerken, vanouds de kerk waar de meeste steun vandaan kwam. Ook de informatie over 
onze stichting in het jaarboekje van de NG-kerken is geüpdatet. De website www.edukambani.nl is eind 2014 
bijgehouden.  

Contact achterban 
Een rondzendbrief die in juli en december 2014 werd verstuurd, voorzag in nieuws en informatie over de 
activiteiten in Kenia en de besteding van de giften. Ook werd er een oproep geplaatst voor geld voor een auto. 

Een bezoek aan Kenia is in januari 2014 door Greet Rietkerk en Kees Stam gebracht. Daarbij hebben zij een 
seminar-dag bijgewoond met de gesponsorde leerlingen en hun ouders, en een vergadering van het GANSPRO 
bestuur.  Ook zijn 2 klinieken een ziekenhuis bezocht en enkele scholen. In november 2014 is Govert van Dam 
ook in Kenia op bezoek geweest en heeft daar de jaarvergadering van het Ganspro-bestuur bijgewoond. Bij 
beide bezoeken is ook gesproken met locale adviseurs in Nairobi. 
 
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 en 10 leerlingen middelbare school in de jaren t/m 2013. In 2014 zijn 9 
leerlingen gestart met de middelbare school (daaronder valt ook de polytechnische opleiding) en 5 met een 
vervolgopleiding.  

Vergaderfrequentie en samenstelling van het bestuur in 2014: 
Het bestuur vergaderde 2 maal en wel in mei en november.  
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Jaaroverzicht Edukambani 2014 
 
Uitgaven Realisatie 2014 Inkomsten Realisatie 2014 
 
Doelstelling Kenia € 55.390 Giften € 46.316 
  Rente €     416 
Uitgaven ondersteuning: 
Communicatiekosten €  2.255 
Overige kosten €     728 
  Nadelig Saldo € 11.641 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal € 58.373  € 58.373 
________________________________________________ 
Balans per 31 december 2014 
ING Bank €   1.582 Eigen vermogen € 65.280 
ING Bank/DB € 63.698 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Totaal € 65.280 Totaal € 65.280 
_______________________________________________________ 


