
 
 
Jaarverslag over 2018 
 
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. Edukambani werkt samen met GANSPRO in Kenia aan dit 
doel. GANSPRO, Gai Needy Students Project, werd opgericht en in 2008 door de Keniase regering erkend als 
NGO. Het bestuur van GANSPRO bestaat uit enthousiaste mensen van lokale Keniaanse kerken en jonge 
afgestudeerden die hun opleiding via Ganspro hebben kunnen doen. 
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 circa 300 personen en 90 kerken, waarvan ca. 
125 in 2018 geld overmaakten. Er is 1 advertentie en 1 advertorial (paginagroot verhaal) geplaatst in het blad 
Onderweg van de Nederlands Gereformeerde Kerken en Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken.   
 
Contact achterban 
De nieuwsbrief is in juni en november verstuurd naar de achterban van personen. Van de achterban van kerken 
heeft alleen een tiental in november via de mail een nieuwsbrief gekregen. Donateurs die een gift boven 300 
euro gaven, zijn schriftelijk bedankt in juni en december. Er is een Engelse versie van de november-nieuwsbrief 
naar mensen in Kenia en Amerika gestuurd. In de november-nieuwsbrief werd meegedeeld dat Jacob Musyoka, 
de Ganspro-directeur, plotseling overleden was. 
 
Bezoek Kenia 
In september is een vertegenwoordiging van het bestuur naar Kenia geweest voor de begrafenis van Jacob.  
Er is gesproken met het Ganspro-bestuur en de alumni. Ook is gesproken met de nieuwe directeur van de 
Africa Inland Church-Health Ministries, Jacob Kimote. Er is gesproken over de voortgang van het werk. 
Eind december zijn 3 leden van het bestuur naar Kenia geweest om verder te spreken met het GANSPRO- 
bestuur over de ontstane nieuwe situatie en hoe het project naar de toekomst toe goed geleid kan worden. 
Het was indrukwekkend en bemoedigend om te merken hoe de andere GANSPRO-bestuursleden en de 
afgestudeerden de taken van Jacob overnemen en zich voor het project inzetten. 
 
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, 9, 9, 8 en 7 leerlingen middelbare school in de jaren t/m 2017.   In 
2018 zijn 3 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 via Ganspro de middelbare school heeft gedaan. 
 
Vergaderfrequentie en samenstelling van het bestuur in 2018: 
Het bestuur vergaderde 3 maal en wel in juni, oktober en december.   
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Financieel jaaroverzicht Edukambani 2018 
 
 

Uitgaven Realisatie 2018 Inkomsten Realisatie 2018 
 
Doelstelling Kenia € 37.839     Giften €    49.832     
   
 
Uitgaven ondersteuning:      
Communicatiekosten €     1.976     
Overige kosten €        471 
 
Batig Saldo €    9.546 Nadelig Saldo €      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal €    49.832   €   49.832 
 
 
 
Balans per 31 december 2018 
ING Bank €   16.670     Eigen vermogen  €  57.415 
ING Spaarrekening €   40.745 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal €   57.415  Totaal  €  57.415 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Toelichting 
 
Aan de doelstelling is in 2018 € 37.839 besteed. Eind 2018 waren 48 studenten actief in opleidingen 
gesponsord via Edukambani. 
 
Communicatiekosten zijn besteed aan advertenties, de nieuwsbrief en de verzending daarvan. 
 
Voor de inkomsten zijn naast giften van particulieren, kerken en stichtingen de inkomsten uit acties 
opgenomen. 
 
Door omstandigheden in Kenia zijn er eind 2018 geen nieuwe studenten geselecteerd voor vervolgopleidingen, 
waardoor er een batig saldo is ontstaan. Dat heeft te maken met het overlijden van de directeur in Kenia, Jacob 
Musyoka. In 2019 zullen er weer nieuwe studenten worden geselecteerd voor vervolgopleidingen. 
 


