
 

 
 
 
 
Jaarverslag over 2020 
 
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).  
In oktober 2020 is er een advertorial geplaatst in de special van het magazine Onderweg van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken en Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken. Het fondsen werven gaat voornamelijk via 
persoonlijke contacten. 
 
Contact achterban 
De nieuwsbrief is in oktober verstuurd naar de achterban van personen. De achterban van kerken heeft dit jaar 
geen post gehad, omdat gebleken is dat er geen collectes komen van kerken waar de bestuursleden geen 
binding mee hebben. Donateurs die een gift boven 300 euro gaven, zijn schriftelijk bedankt in mei.  
 
Kenia 
In 2020 is ook Kenia getroffen door de Covid19-pandemie, waardoor de scholen de meeste tijd gesloten waren 
en Ganspro voor de leerlingen en studenten geen schoolgeld hoefde te betalen. De zoektocht naar een 
opvolger van Jacob door Ganspro en AIC gezamenlijk is vooralsnog geparkeerd. Het Ganspro-bestuur heeft 
aangegeven zelfstandig als vrijwilligers door te willen gaan met hun werk. 
 
Schoolgeld   
In 2002 zijn we begonnen met het betalen van schoolgeld. In de jaren t/m 2019 zijn er totaal 252 leerlingen 
gestart met de middelbare(vak-)school. In 2020 zijn 5 leerlingen gestart met middelbare school en 5 met de 
polytechnische vakopleiding. Daarnaast konden 5 jongeren na de middelbare school starten met een 
vervolgopleiding. Dit zijn, een enkele uitzondering daargelaten, jongeren die via Ganspro de middelbare school 
hebben gedaan. Een aantal studenten die een vervolgopleiding volgen worden gesponsord door privésponsors 
en organisaties als Aleda Foundation en Stichting Suppletiefonds “Sonnevanck”. 
 
Vergaderfrequentie en samenstelling van het bestuur in 2020: 
Het bestuur vergaderde 4 maal en wel in februari, mei, september en november.   
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Financieel jaaroverzicht Edukambani 2020 
 
 

Uitgaven Realisatie 2020 Inkomsten Realisatie 2020 
 
Doelstelling Kenia € 13.931     Giften €    30.267     
   
 
Uitgaven ondersteuning:      
Communicatiekosten €     1.158     
Overige kosten €        413 Rente €            20 
 
Batig Saldo € 14.785 Nadelig Saldo €      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal €    30.287   €   30.287 
 
 
 
Balans per 31 december 2020 
ING Bank €   42.227     Eigen vermogen  €  68.207 
ING Spaarrekening €   40.765 Resultaat  €  14.785 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal €   82.992  Totaal  €  82.992 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Toelichting 

Door corona waren opleidingen slechts gedeeltelijk geopend en zijn er minder kosten gemaakt.  

Er zijn ook minder giften ontvangen omdat er geen specifieke aanvragen zijn gedaan vanwege de situatie 
rondom corona. 

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. 


