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1.  Algemeen. 
-  bezoek aan Kenia. 
In november van dit jaar is het bestuurslid Frank Froeling op bezoek geweest in Kenia. 
Overigens geheel op eigen kosten. Hij werd daar met Afrikaanse gastvrijheid en warmte 
ontvangen. 
Het was een werkbezoek, dus naast wat uitstapjes, bezocht hij de verschillende projecten 
die zijn gerealiseerd. Daarbij begeleid door de pastores Patrick Nkaai en San Sankale, 
Ook heeft hij de situatie in Kilgoris bekeken. In die plaats is het project gelegen, waarvoor 
SHARE nu geld inzamelt, namelijk de aanleg van een borehole (geboorde waterput) met 
kassen en druppelirrigatie. (zie de informatie over dit project op de site) 
Hij was onder de indruk van wat inmiddels allemaal is gerealiseerd en de manier waarop de 
pastores hieraan leiding geven. (zie verder het verslag van het bezoek dhr. Frank Froeling op 
de site) 
 
- Internetsite www.stichtingshare.com  
De site van SHARE is vernieuwd en geactualiseerd. 
 
2.  Inkomsten/uitgaven in 2013.  (cijfers x €1,-) 
Per 1 Januari 2013  bedroeg het beschikbare saldo aan liquiditeiten   €   6.858,- 
 
Baten in 2013: 
Giften particulieren                                                  €    9.601,- 
Giften school Poroko           -        663,-  
Giften Stichtingen                                                     -   10.000,- 
Opbrengst acties           -     2.153,- 
Rente banken                                                            -        164,- 
                                                                                       ---------------- 
Totaal                                                                                                                €   22.581,- 
 
Lasten in 2013: 
Projekt school Poroko                                              €          663,- 
Bankkosten                                                               -            175,-  
                                                                                       --------------- 
Totaal                                                                                                                €        838,- 
 
Saldo vermogensvermeerdering             €  21.743,- 
 
Saldo liquiditeiten per 31-12-2013:            €   28.601,-     
 
 
 
 

http://www.stichtingshare.com/


3. Projecten in voorbereiding. 
 
a. Borehole Kilgoris.  
    In Kilgoris is de drinkwatervoorziening een groot probleem. Het is mede van vitaal belang 
    voor het opstarten van het parochie-ziekenhuis. (zie de toelichting op de site) 
    Daarom is besloten, dit project voorrang te geven. Het project ligt binnen de parochie van 
    pastor San Sankale, die ook als projectvertegenwoordiger optreedt. Deze heeft een 
    projectplan opgesteld, waarna SHARE dit plan met onze aanvraag om een bijdrage naar 
    Wilde Ganzen is gestuurd. Op 28 mei 2013 kwam het bericht, dat Wilde Ganzen het 
    project heeft goedgekeurd. Het totale project kost € 65.000,-. Als SHARE daarvan 
    € 45.000,- financiert,, draagt Wilde Ganzen het resterende bedrag bij. 
    De fondsenwerving is gestart. Zoals bij punt 2. blijkt, bedraagt per 31-12-2013 het saldo 
    liquide middelen ruim € 28.000,-.  Dit is het bedrag dat per die datum in principe 
    beschikbaar was voor het project borehole Kilgoris. Het streven is, in het eerste halfjaar 
    van 2014 de financiering geheel rond te hebben.     
 
4.  In 2013 gerealiseerde projecten. 
 
a. Bouw en inrichting van praktijklokalen voor natuurkunde, scheikunde en voor biologie.  
    Dit zijn 2 praktijklokalen, namelijk 1 lokaal voor natuur-/scheikunde en 1 lokaal voor 
    biologie. De praktijklokalen zijn in november, tijdens het bezoek van dhr. Frank Froeling, 
    formeel in gebruik genomen.  
    Inmiddels is de afrekening van het project afgerond.  
    Wilde Ganzen, medefinancier bij dit project, was heel lovend over de wijze waarop de 
    financiële verantwoording was gedaan. 
 
b. Levering van microscopen, solar-lampen en sportkleding c.a. 
     Bij zijn bezoek aan de Stichting MEDIC zag pastor Patrick Nkaai daar microscopen staan, 
     die volgens hem heel geschikt waren voor het onderwijs in de nieuwe praktijklokalen. 
     MEDIC heeft hem toen ca. 20 microscopen toegezegd. Omdat in de school de elektriciteit 
     regelmatig uitvalt, heeft MEDIC daarnaast ook 20 solar-lampen als verlichting bij de 
     microscopen geschonken, zodat men niet afhankelijk is van het lokale stroomnet. 
     Daarnaast heeft dhr. Frank Froeling van een sportclub in Den Haag sportkleding en 
     sportattributen gekregen. 
     Dit alles is in één container verpakt en naar Kenia gestuurd. Inmiddels is alles volop in 
     gebruik.   
 
 
 
 
 
 
5. Wat is er nog nodig in de parochies van Patrick Nkaai en San Sankale. 
a.   Patrick Nkaai. 

- Verbeteren en uitbreiden van de drinkwatervoorziening in Ilmotiook. Er is een bron, 
maar die wordt zowel voor drinkwater voor bewoners als voor het vee gebruikt. 
Belangrijke eerste stap is het metselen van een put om de bron met een overloop 



naar de drinkplaats voor het vee. Verder moeten leidingen worden gelegd, zodat het 
drinkwater dichter bij de school en woningen beschikbaar is. 

- het is niet ongebruikelijk, dat de stroomvoorziening elke dag wel een paar uur uitvalt. 
Dat is voor de school heel hinderlijk. Er is nu een noodstroomvoorziening, die bestaat 
uit accu’s, gevoed door zonnecellen. Maar de capaciteit is onvoldoende. Er moet dus 
meer opslagcapaciteit komen. 

- Warmwatervoorziening op zonne-energie t.b.v. de schooldouches. Nu kunnen de 
leerlingen alleen met koud water douchen. 

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

 
b.  San Sankale 
       - opstellen van een plan voor de doorstart van het parochie-ziekenhuis. 
       - de vloeren van de leslokalen voorzien van een betonvloer. Nu zijn de vloeren niet 
  verhard, zodat het enorm stuift. 
 
Er zijn dus nog genoeg noodzakelijke voorzieningen, waarvoor medefinanciering door SHARE 
nodig is. Maar de eerste zorg is op dit moment het binnenkrijgen van voldoende financiën 
t.b.v. de aanleg van de borehole c.a. in Kilgoris. 
Onderwijl overlegt het bestuur met de lokale betrokkenen over de prioriteiten en kosten van 
de overige wensen.  
   
 
6. Samenstelling bestuur. 
In 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: 

- Voorzitter     : Pieter Bijl 
- Secretaris    : Jaap  Weppelman 
- Penningmeester   : Dies Sinke 
- Bestuurslid     : Fred Froeling 
- Bestuurslid    : Frank Froeling  

 

 

 


