
 

 
 
 
Jaarverslag over 2021 
 

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). Het RSIN is 803771216. 

Fondswerving  
De achterban bestaat uit circa 265 personen en 62 Nederlands Gereformeerde kerken (NGK). In oktober 2021 

is er een advertorial geplaatst in de special van het magazine Onderweg van de NGK en Vrijgemaakt 

Gereformeerde Kerken. Het fondsen werven gaat voornamelijk via persoonlijke contacten.  

Contact achterban  
De nieuwsbrief is in juni en december verstuurd naar de achterban. Donateurs die een gift boven 300 euro 

gaven, zijn schriftelijk bedankt in juni en december.  

Schoolgeld  
In 2002 zijn we begonnen met het betalen van schoolgeld. In de jaren t/m 2020 zijn er totaal 262 leerlingen 

gestart met de middelbare(vak-)school.  In 2021 zijn er 4 middelbare scholieren gestart, 4 op de polytechnische 

opleiding en 3 op een vervolgopleiding. 

Na een lockdown gingen in Kenia de scholen weer open vanaf 10 mei 2021. Zij hebben seminardagen 

gehouden op 6 mei, 22 juli, 7 oktober en 30 december 2021. 

Een schooljaar loopt in Kenia normaal van januari tot eind december, maar door de lockdown is het 

opgeschoven: nu van 26 juli 2021 tot en met 4 maart 2022. 

Vergaderfrequentie en samenstelling van het bestuur in 2021: 
Het bestuur vergaderde drie maal en wel in maart, juni en oktober.  

Voorzitter: Govert van Dam  

Secretaris: Heleen Smit  

Penningmeester: Marcel Groenendijk  

Bestuurslid: Kees Stam 

  



Financieel jaaroverzicht Edukambani 2021 
 
 

Uitgaven Realisatie 2021 Inkomsten Realisatie 2021 
 
Doelstelling Kenia € 27.085     Giften €    30.449     
   
 
Uitgaven ondersteuning:      
Communicatiekosten €     1.284     
Overige kosten €        592  
 
Batig Saldo €  1.488 Nadelig Saldo €      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal €    30.449   €   30.449 
 
 
 
Balans per 31 december 2020 
ING Bank €   43.715     Eigen vermogen  €  82.992 
ING Spaarrekening €   40.765 Resultaat  €   1.488 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal €   84.480  Totaal  €  84.480 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Toelichting 

De kosten voor de doelstelling Kenia zijn weer op het oude niveau omdat opleidingen weer gestart zijn na een 

terugval door corona. In 2022 werd van 49 jongeren het schoolgeld betaald: 24 middelbare scholieren, 4 

polytech en 21 (beroepsopleiding HBO/universiteit).    

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. 

 


