STICHTING SHARE
JAARVERSLAG 2014
1. Algemeen.
Ook dit jaar is een bestuurslid op bezoek geweest bij de pastores Patrick Nkaai en San
Sankale in Kenia, ditmaal onze voorzitter Pieter Bijl. (zie de Nieuwsbrief van december 2014)
Hij heeft in november gedurende 3 weken het gebied bezocht, de voortgang van de
projecten bekeken, contacten gelegd met alle betrokkenen en gesproken over de toekomst.
Uiteraard op eigen kosten.
Conclusie was, dat de werkzaamheden naar wens verlopen en de lokale gemeenschap de
projecten van harte ondersteunt, niet alleen met woorden maar ook met daden. Schoon
drinkwater, en dan ook nog in de directe omgeving, is daar geen vanzelfsprekendheid, maar
iets bijzonders.
2. Inkomsten/uitgaven in 2014. (cijfers x €1,-)
Per 1 Januari 2014 bedroeg het beschikbare saldo aan liquiditeiten € 28.601,Baten in 2014:
Giften particulieren
Giften school Poroko
Giften Stichtingen
Opbrengst acties
Rente banken

€ 16.856,854,- 31.000,491,21,----------------

Totaal
Lasten in 2014:
Projekt school Poroko
Project Kilgoris
Project Ilmotiook
Bankkosten

€ 49.222,-

€
-

854,42.000,27.000,103,---------------

Totaal

€ 69.957,-

Saldo vermogensvermindering

€ 20.735,-

Saldo liquiditeiten per 31-12-2014:

€

7.866,-

3. Gerealiseerde en lopende projecten.
- Borehole in Kilgoris.
De borehole is in september in gebruik genomen. Hierdoor hebben het ziekenhuis, de
basisschool en de bewoners van woningen nabij de missie schoon drinkwater. In
december zijn de tunnelkassen, incl. druppelirrigatie geplaatst.
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In 2015 zullen de resterende werkzaamheden, t.w. het aansluiten van 4 andere
scholen op de drinkwaterleiding, volgen. Deze scholen behoren niet tot de missie en
zullen voor de afname van het drinkwater betalen. Deze inkomsten worden in een
(onderhouds)fonds gestort.
De kosten van dit project zullen totaal € 65.000,- bedragen, waarvan SHARE
€ 42.000,- heeft bijgedragen en Wilde Ganzen de resterende € 23.000,-.
- Ilmotiook.
Probleem hier was, dat het water uit een natuurlijke bron in een soort vijver
omhoogkwam. Daaruit haalden bewoners hun drinkwater. Maar ook het vee en
andere dieren dronken hieruit terwijl ze met de poten in de vijver stonden. Dat alles
leidde tot grote verontreiniging van de bron. En daardoor ziektes bij de bewoners die
van dit water afhankelijk waren.
Dit was voor pastor Patrick Nkaai de reden, om hiervoor dringend aandacht te
vragen.
Hij diende een projectvoorstel in voor:
bronbescherming, oppompen van het schone water naar in totaal 5 scholen, een
ziekenhuis, 2 kerken en andere centra. Totale kosten geraamd op ca. € 57.000,-.
Financiering van het gehele project gaat echter de mogelijkheden van SHARE te
boven. Gelukkig bleek de voorzitter via zijn kontakten bij de PKN gemeente in
Heerhugowaard een medefinancier te hebben gevonden.
De PKN gemeente Heerhugowaard heeft toegezegd, € 11.500,- bij te dragen voor
uitvoering 1e fase, t.w. de bronbescherming. Daarnaast zal ook Impulsis € 20.000,bijdragen.
De eerste fase van dit project was dan ook de bescherming van de bron. Het water
wordt nu eerst opgevangen in een betonnen reservoir. Dit water is t.b.v. de
bewoners. Vanuit dit reservoir loopt water over naar een drinkgelegenheid voor vee
en andere dieren.
Deze fase is inmiddels gereed en tot volle tevredenheid in gebruik. De bewoners
hebben voor het eerst in hun leven “drinkwater uit de kraan”.
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Het verschil tussen “vroeger” en nu

Volgend jaar is de 2e fase aan de beurt. Dan zal een leidingnet worden aangelegd,
waarop 5 scholen, een ziekenhuis, 2 kerken en andere centra worden aangesloten.
In juli 2015 zal een groep enthousiaste jongeren van de PKN-gemeenten in
Heerhugowaard en Graft-de Rijp ter plaatse gaan helpen met de aanleg van het
leidingwerk. (zie www.samenvoorkenia.com voor meer informatie over de
activiteiten van de jongeren)
In dit jaarverslag willen we nog wel even benadrukken, dat we bijzonder blij zijn met
de inzet van deze jongeren, die ook zelf de kosten van hun reis bijeen sprokkelen.
De totale kosten van dit project worden opgebracht door de PKN-gemeente
Heerhugowaard (€ 11.500,-), Impulsis (€ 20.000,-), SHARE (€ 9.000,-) en het
resterende bedrag door geldwervingsacties.
4. Wat is er nog nodig in de parochies van Patrick Nkaai en San Sankale.
a. Patrick Nkaai.
- 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. Deze voorziening heeft een hoge prioriteit.
- In Kuto is een secundary school en een voormalige missieschool. Hier is behoefte aan
een goede drinkwatervoorziening. Er is al geologisch onderzoek naar de
aanwezigheid van water uitgevoerd. Met positief resultaat.
- Warmwatervoorziening op zonne-energie t.b.v. de schooldouches. Nu kunnen de
leerlingen alleen met koud water douchen. Dit heeft een lage prioriteit.
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-

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 verdere realisering van de aanleg drinkwatervoorzieningen in Kilgoris en Ilmotiook.
5. Samenstelling bestuur.
In 2014 was het bestuur als volgt samengesteld:
- Voorzitter
: Pieter Bijl
- Secretaris
: Jaap Weppelman
- Penningmeester
: Dies Sinke
- Bestuurslid
: Fred Froeling
- Bestuurslid
: Frank Froeling
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