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Stichting SHARE. 
 

Jaarverslag over 2012. 
 

 
Algemeen. 
In de loop der jaren is de voorzitter, dhr. Fred Froeling, al een aantal keren in Mulot/Kenia 
geweest om bij te praten met onze contactpersoon, pastoor Patrick Nkaai. Hij kwam altijd 
met enthousiaste verhalen over de manier, waarop Patrick de projecten voorbereidde en 
daarna de uitvoering begeleide, terug. 
 
In augustus hebben ook de andere bestuursleden met pastoor Patrick Nkaai kennis kunnen 
maken, want hij is, samen met een collega uit het Diocees, een paar weken in Nederland op 
bezoek geweest.  
 
Verder vond dit jaar een belangrijke wisseling in het bestuur plaats. Dhr. Fred Froeling, 
oprichter van de Stichting SHARE, heeft de voorzittershamer overgedragen aan dhr. Pieter 
Bijl.  Over beide zaken hieronder meer. 
  
Het gaat goed in Mulot. In januari en februari was er een korte periode van droogte en was 
groente schaars. Dankzij de, in voorgaande jaren gerealiseerde kassen met druppelirrigatie, 
kon voldoende groente worden verbouwd voor eigen gebruik en was er zelfs over om op de 
markt te verkopen.  
Gelukkig is het daarna toch weer gaan regenen en was er dit jaar een goede oogst. 
Wel blijkt hier weer uit, dat de aanleg van geboorde waterputten en vandaar uit bevloeide 
kassen met druppelirrigatie van groot belang (soms levensbelang) zijn, want de vroeger 
gebruikelijke regenperiodes zijn niet meer vanzelfsprekend.  
 
De Bishop Colin Davis school. 
Toen in 2006 pastoor Patrick Nkaai in Mulot kwam, was er een lagere school, gehuisvest in 2 
oude loodsen, die in een aantal klaslokalen waren onderverdeeld. Er waren 2 
kleuterleidsters, 4 onderwijzeressen, 4 leraren en 255 leerlingen. Verder was er nog 
personeel voor de keuken en onderhoud. Totaal 15  personeelsleden.  
Sindsdien zijn er enorme veranderingen opgetreden. Dit was mogelijk door de grote en 
kleine giften van donoren die SHARE ontving, bijdragen van de Wilde Ganzen en de 
voorzieningen die het Weeshuis der Hervormden heeft gefinancierd. 
Er zijn nu moderne klaslokalen voor zowel de primary als de secundary school, een hal, 
slaapzalen, moderne toiletvoorzieningen en wasgelegenheden. En er is een biogas-installatie 
gerealiseerd, waardoor veel minder hout gestookt wordt. 
Er zijn nu inmiddels meer dan 600 leerlingen en 64 medewerkers. 
Door de snelle groei van de school wordt het management zwaar belast. De faciliteiten voor 
de leraren zijn niet zo snel meegegroeid, maar er wordt hard aan gewerkt. 
Zo is er inmiddels een computerlokaal, maar helaas nog met te weinig computers en 
aansluitingen voor het nog steeds groeiend aantal docenten en leerlingen.  
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Nu er zowel een primary als een secondary school is, varieert de leeftijd van de scholieren 
van kleuters van 2 jaar tot jongelui van bijna 20 jaar. De klaslokalen en leermiddelen zijn aan 
de verschillende leeftijdsgroepen aangepast.  
Vanaf 2009 doen de leerlingen van de primary school mee aan de nationale examens. 
Momenteel zit de school in de top van de provinciale KCPE rating (Kenya Certificate of 
Primary Education), waaraan 570 primary schools in de provincie meededen.   
Verder is de school door het Kenya Ministry of Education formeel erkend als 
opleidingsinstituut. 
 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat dit niet betekent dat de school (mede) wordt 
gefinancierd door de overheid. Alle kosten, zowel van personeel als gebouwen en inventaris, 
komen voor rekening van het schoolbestuur, in casu het Diocees Ngong. 
 
De school besteedt veel aandacht aan de opleiding van weeskinderen. Het schoolgeld voor 
hen wordt opgebracht door de andere ouders en uit verkoop van o.a. groenten uit de 
kassen. 
  
De aanwezigheid van de school betekent veel voor de lokale bevolking. Naast het hoge 
niveau van onderwijs aan de kinderen levert het werkgelegenheid op, zelfs voor mensen uit 
de provincie.  
 
Bezoek pastoor Patrick Nkaai aan Apeldoorn.  
Dit jaar kwam Patrick, vergezeld door zijn collega Patrick Sankale (pastoor in Kilgoris, 
eveneens in het Diocees van Ngong) naar Nederland. Het bleek zijn eerste reis buiten Kenia 
en tot beider verrassing vlogen ze met de splinternieuwe Airbus A380 vanaf Dubai naar 
Amsterdam. 
Op 8 augustus kwamen ze aan op Schiphol en werden daar opgehaald door de vorige 
bisschop van het Diocees van Ngong, bisschop Cor Schilder.  
De dag daarop zijn ze in Apeldoorn geweest.  
’s Morgens een bezoek gebracht aan de Stichting MEDIC. Deze stichting, ruim 25 jaar 
geleden opgericht door dhr. Fred Froeling, zamelt medische apparatuur en goederen in uit 
ziekenhuizen, klinieken, e.d. . Alle ontvangen apparatuur wordt nagekeken en zo nodig 
gerepareerd. Ook ontwikkelt MEDIC eigen producten, toegesneden op specifieke 
omstandigheden in ontwikkelingslanden. Dit alles stelt MEDIC daarna tegen een heel lage 
vergoeding weer ter beschikking voor projecten in ontwikkelingslanden. 
Patrick ontdekte tijdens de rondgang bij MEDIC microscopen, die heel geschikt zijn voor de 
praktijklessen in de secundary Bishop Colin Davis School in Mulot. Hij heeft er 20 sts van 
besteld.  
’s Middags was een bestuursvergadering van SHARE, waar uiteraard de beide Patrick’s bij 
aanwezig waren. Er is heel veel informatie uitgewisseld en gesproken over de toekomstvisie.  
Wij willen graag een gevarieerd lesaanbod. Dat wil zeggen, dat er naast de algemene vakken 
ook vakopleidingen komen in technische richtingen zoals bouw, informatietechniek, 
elektrotechniek en vakopleidingen voor horeca, verzorging, e.d.  
Dat is uiteraard niet van de ene op de andere dag geregeld, maar vergt veel tijd aan 
voorbereiding en geld voor het treffen van de nodige voorzieningen. 
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Patrick staat helemaal achter deze visie en men is inmiddels ook al aan de slag gegaan met 
het schrijven van lesprogramma’s. Er is al een bio-farm, waar leerlingen kennis kunnen 
opdoen met kweken van groenten in kassen en werken met modernere 
landbouwmethoden. 
We verwachten, dat straks deze goed opgeleide vakmensen de regionale economie een 
“boost” gaan geven en dat dit ook zal  leiden tot meer ondernemerschap.  
De Bishop Colin Davis School kan zich zo ontwikkelen tot een kenniscentrum in dit gebied.  
Het was een bijzondere en zinvolle vergadering, waarbij we van de gelegenheid gebruik 
hebben gemaakt om uitgebreid met de beide pastores te praten over hun visie op de 
toekomst en hoe daar gestalte aan te geven.  
Na de vergadering heeft Jaap Weppelman de pastores naar hun volgende logeeradres 
gebracht.  
 
Bestuurswisselingen. 
Dhr Fred Froeling is altijd de drijvende kracht geweest achter SHARE. Hij stak er al zijn tijd in.  
Onze zeer gedreven en gemotiveerde voorzitter is inmiddels 93 jaar en moet het, mede door 
gezinsomstandigheden, wat rustiger aan gaan doen. Daarom waren we al enige tijd op zoek 
naar een nieuwe voorzitter.  
Dhr. Pieter Bijl, die dit jaar al een aantal vergaderingen had bijgewoond, bleek bereid te zijn 
om de voorzittershamer over te nemen. Hij heeft een aantal jaren in Kenia gewerkt en is ook 
al meerdere keren in Mulot geweest. Tijdens de bestuursvergadering van 27 oktober heeft 
dhr. Fred Froeling het voorzitterschap aan dhr. Pieter Bijl overgedragen. In 2013 zal hij zelf 
naar Mulot gaan om ter plaatse de vorderingen te zien en te overleggen over verdere acties. 
Dhr. Frank Froeling, zoon van dhr. Fred Froeling en eveneens chirurg, treedt ook als 
bestuurslid toe. Hij heeft als arts een aantal jaren in Afrika gewerkt en kent de situatie in 
Mulot uit eigen waarneming. Verder zal hij, samen met zijn vader, de kontakten met de 
“grote” sponsoren onderhouden.   
     
Inkomsten/uitgaven in 2012. 
 
Per 1 Januari2012  bedroeg het beschikbare saldo aan liquiditeiten   €   46.878,34 
 
Baten in 2012: 
Giften particulieren                                                  €   11.697,50 
Giften Stichtingen                                                     -    15.000,— 
Rente banken                                                             -          328,06 
                                                                                       ---------------- 
Totaal                                                                                                                 -   27.025,56 
 
Lasten in 2012: 
Projekten Mulot                                                        €    65.767,74 
Verblijfkosten 2 pastores                                         -       1.000,— 
Bankkosten                                                               -          232,71 
Kantoorkosten                                                           -            45,00 
                                                                                       --------------- 
Totaal                                                                                                                 -   67.045,45 
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Saldo liquiditeitsvermindering        €  40.019,89 
 
Saldo liquide middelen per 31-12-2012:      €    6.858,45    
 
Opgestarte projecten. 
In 2012 zijn de volgende projecten opgestart: 

- Bouw en inrichting van praktijklokalen voor natuurkunde, scheikunde en voor 
biologie. De oplevering is gepland in februari 2013. 

De kosten ervan bedragen € 71.000,-, waarvan €45.000,- is bijeengebracht door SHARE en  
€ 26.000 is bijgedragen door Wilde Ganzen.        
De bouw van deze praktijklokalen was hard nodig, want zonder die lokalen kan geen 
praktijkonderwijs in deze vakken worden gegeven. Deze lessen zijn verplicht voor de 
leerlingen die verder willen studeren aan de universiteit. De leerlingen worden namelijk 
geacht bekend te zijn met laboratoriumattributen en –onderzoek. 

- Bijdrage van € 20.000,- in de kosten van tijdelijke voorzieningen tijdens de bouw van 
de praktijklokalen en investeringen t.b.v. de “educational farm”. 

- Levering 20 microscopen voor de Bishop Colin Davis school. 
Deze zijn tbv de biologielessen. MEDIC is bereid deze gratis te leveren. SHARE moet 
dan zelf voor verzending zorgen.   

 
Wat is er de laatste jaren al bereikt. 
Uitgangspunt is, dat vanuit de samenleving in Mulot wordt aangegeven waar behoefte aan 
is. SHARE bekijkt dan of zij mogelijkheden tot financiering ziet. 
Daarnaast worden ook door de lokale gemeenschap veel activiteiten ontplooid. Meestal 
bijdragen in de vorm van arbeid of financiële bijdragen. 
In willekeurige volgorde een kleine bloemlezing: 

- Er is een waterbron geboord en er zijn kassen met druppelirrigatie gebouwd. 
Hierdoor is er ook in droge tijden voldoende drinkwater en nog water voor bevloeiing 
in de kassen. 

- Er is een akker gereed gemaakt voor groenteteelt; 
- De ouders van de leerlingen betalen schoolgeld en dragen nu bij aan de financiering 

van een schoolbus voor 51 passagiers. De bank heeft een lening verstrekt, die in 5 
jaar wordt afgelost. Tot nu toe hebben de ouders voor het eerste jaar betaald. 

- De ouders betalen ook mee om het onderwijzend personeel een redelijk salaris te 
kunnen bieden, zodat kwalitatief goede krachten kunnen worden aangetrokken. Er 
zijn daardoor gekwalificeerde leraren en ondersteunende staf. In de staatsscholen 
laat dat nogal te wensen over. 

- Ca. 6% van de leerlingen van de Bishop Colin Davis School behoort tot de kansarmen 
in het gebied. Dit zijn met name weeskinderen. Het schoolgeld en andere kosten 
worden door de ouders van de andere leerlingen betaald. 

- De school is uitgebreid met nieuwe, ruime klaslokalen en slaapzalen voor jongens en 
meisjes; 

- Er is modern sanitair; 
- Er is een biogas-installatie waar faecaliën en koemest worden omgezet in biogas, 

terwijl het residu een prima meststof is; 
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- Naast de primary school is er nu ook een secundary school, zodat leerlingen van de 
lagere school aansluitend kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs;  

- De leerlingen presteren de laatste 3 jaren goed bij de KCPE; 
- Praktijklokalen voor natuur-/scheikunde en biologie zijn in aanbouw. 

 
 
Wat is er nog nodig. 

- Geboorde waterputten met kassen en druppelirrigatie.  
Er is een dringend verzoek om bij te dragen in de bouw van een dergelijke 
voorziening in Kilgoris. De kosten ervan zijn geraamd op € 65.000,-. 
Het project zal ook bij Wilde Ganzen worden aangemeld voor een bijdrage in deze 
kosten. 
Dit project willen we graag in 2013 realiseren. 

- Klaslokalen, incl. apparatuur en personeel voor technische en andere vakopleidingen; 
- Uitbreiding van het aantal computers; 
- sportvoorzieningen 

 
Samenstelling bestuur. 
In 2012 was het bestuur als volgt samengesteld: 

- Voorzitter t/m 27-10-2012  : Fred Froeling 
- Voorzitter vanaf 27-10-2013  : Pieter Bijl 
- Secretaris    : Jaap  Weppelman 
- Penningmeester   : Dies Sinke 
- Bestuurslid (vanaf 27-10-2012) : Fred Froeling 
- Bestuurslid    : Frank Froeling  

 


