
 

 
 
 
 
Jaarverslag over 2019 
 
Inleiding  
Edukambani richt zich op talentvolle maar financieel kansarme jongeren in de regio Ukambani in Kenia. We 
bieden de jongeren de mogelijkheid om voortgezet onderwijs en zo mogelijk daarna een beroepsopleiding te 
volgen. Edukambani werkt in Kenia samen met de zusterorganisatie GANSPRO (Gai Needy Studens Project), in 
2008 door de Keniase regering erkend is 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. 
Contacten in Ukambani zijn historisch gegroeid omdat Greet Rietkerk daar als arts werkte van 1979 tot 1995.  
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 
De achterban bestaat uit circa 275 personen en 90 kerken (voornamelijk NGK). Er zijn 35 vaste en 50 
incidentele giftgevers in de achterban (dus personen en kerken).   
In oktober 2019 is er een advertorial geplaatst in de special van het magazine Onderweg van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken en Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken. In november is in dit magazine een advertentie 
geplaatst (1/4 pagina).  
 
Contact achterban 
De nieuwsbrief is in juni en december verstuurd naar de achterban van personen. De achterban van kerken 
heeft alleen in juni via de mail een nieuwsbrief gekregen, met de oproep om een collecte voor dit doel te 
houden. Donateurs die een gift boven 300 euro gaven, zijn schriftelijk bedankt in juni en december. Er is een 
Engelse versie van de december-nieuwsbrief naar mensen in Kenia en Amerika gestuurd.  
 
Bezoek Kenia 
Het laatste bezoek aan Kenia heeft plaatsgevonden van 27 december 2018 t/m 2 januari 2019. We hebben 
kunnen zien dat het bestuur van GANSPRO de taken na het overlijden van de directeur Jacob Musyoka in 
september 2018 goed oppakt. Ook zijn de eerste stappen gezet om een opvolger van Jacob te vinden. 
Gedurende het jaar 2019 kregen we goede mails uit Kenia, zoals bijgewerkte leerlingenlijsten en 
accountantsverslagen. 

 
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 , 7 en 3 leerlingen middelbare school in de jaren t/m 2018.   
In 2019 zijn 6 leerlingen gestart met  middelbare school waarvan 1 leerling wordt gesponsord door 
afgestudeerden die hun vervolgopleiding via Ganspro hebben kunnen doen. Daarnaast betalen we al een 
aantal jaren vervolgopleidingen o.a. door (privé-)sponsoring. In 2019 zijn 10 jongeren gestart met een 
vervolgopleiding. Dit zijn, een enkele uitzondering daargelaten, jongeren die via Ganspro de middelbare school 
hebben gedaan. 
 
Vergaderfrequentie en samenstelling van het bestuur in 2019: 
Het bestuur vergaderde 3 maal en wel in februari, mei en oktober.   

Voorzitter:  Govert van Dam 
Secretaris:  Heleen Smit 
Penningmeester:  Marcel Groenendijk 
Bestuurslid:  Kees Stam 



Financieel jaaroverzicht Edukambani 2019 
 
 

Uitgaven Realisatie 2019 Inkomsten Realisatie 2019 
 
Doelstelling Kenia € 29.991     Giften €    43.075     
   
 
Uitgaven ondersteuning:      
Communicatiekosten €     1.726     
Overige kosten €        566 
 
Batig Saldo € 10.792 Nadelig Saldo €      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal €    43.075   €   43.075 
 
 
 
Balans per 31 december 2019 
ING Bank €   19.376     Eigen vermogen  €  68.207 
ING Spaarrekening €   40.745 
Vooruitbetaald €  8.086 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal €   68.207  Totaal  €  68.207 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Toelichting 

Door conservatief aannemingsbeleid en meer dan begrote giften is er in 2019 een batig saldo ontstaan. 
 
Communicatiekosten worden besteed aan advertenties, de nieuwsbrief en de verzending daarvan. 
 
Inkomsten bestaan uit giften van particulieren, kerken en stichtingen en komen binnen naar aanleiding van 
specifieke acties bijvoorbeeld bij een jubileum. 


