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1. De Fondswerving door stichting Share 

 

Eind mei 2013 ontvingen wij de goedkeuring voor het project van de Wilde Ganzen. 

We zijn begonnen om een eenvoudige maar informatieve folder te maken (zie bijlage 1). 

 

Alkmaar Kaeskoppenstad 

In Juni 2013 (en juni 2014) hebben 

we deelgenomen aan een 

evenement te Alkmaar genaamd 

kaeskoppenstad. In het oude deel 

van de stad herleeft gedurende twee 

dagen het  Alkmaar van de 

zestiende eeuw.   

 

Ook oude technieken werden tot 

leven gebracht, zoals “De Kraen”. 

Kinderen lopen in een rad en tillen 

hun ouders of  figuranten op en die 

komen dan boven de gracht te 

zweven. De kinderen mogen kiezen 

of de ouder(s) verder omhoog gaan, 

of dat ze naar beneden zakken.  In 

het verleden stonden in alle 

Europese havens dit soort kranen.  

 

Meer dan 20.000 mensen hebben deze kraan gezien en daarop hing informatie van het project 

(zie bijlage 2). 

 

Rommelmarkt en overige fondsenwerving 

Bij de jaarlijkse rommelmarkt van de Protestantse Gemeente te Heerhugowaard hebben we 

ons project gepresenteerd en 1/6e deel van de opbrengst was voor Kenia.  

 

We hebben goede doelen organisaties aangeschreven, zoals kringloopwinkels, de Hofstee 

stichting te Alkmaar en de 40 MM sponsorloop te Venhuizen. 

 

De overige bijdragen zijn verkregen door donaties van particulieren, deels de trouwe donoren 

van Share en gelukkig ook voor een groot deel familie en kennissen van de (nieuwe) 

bestuursleden van Stichting Share. 

 

Door Stichting Share is in juli 2014 een bedrag van € 37.400 overgemaakt aan de Wilde 

Ganzen en in augustus 2014 is het resterende bedrag van € 4.600,- gestort. In ruim een jaar 

tijd heeft Stichting Share voor dit project: € 42.000 binnengehaald conform de begroting. 
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2. De eerste fase van het project; water 

 

Door de Wilde Ganzen is  in 

Augustus 2014 een bedrag van 

€50.000 overgemaakt naar Kenia 

om de eerste fase te realiseren. 

Die besloeg; 200 meter diep 

boren, afwerken van het boorgat, 

de pomp, generator, leidingen 

elektrische voorzieningen, opslag-

tanks voor water.. 

 

Tegenslagen overwonnen 

In Kenia stond men in de 

startblokken om aan de slag te 

gaan. Op een diepte van 150 

meter was echter een 

ondoordringbare granieten laag.  

Zij hebben een extra geografisch 

onderzoek laten doen en op een 

afstand van ca. 50 meter een 

tweede poging gedaan. Daar 

haalde men wel de gewenste 

diepte van 200 meter. Priester 

Sankale heeft in overleg met het bestuur van de school en het ziekenhuis besloten om beide 

boorgaten te voorzien van een poreuze binnenwand en beide in gebruik te nemen.  

Daartoe heeft men besloten omdat: 

 De opbrengst van één boorgat te laag was om te kunnen voorzien in de water behoefte. 

 Door twee boorgaten te exploiteren is er risicospreiding. Indien er een probleem is met de 

ene dan kan de ander nog gebruikt worden. 

 Er waren reeds aanzienlijke kosten gemaakt om te boren. 

 

Planning en Realisatie  

Men heeft gekozen voor zowel een 

generator (conform de begroting) 

EN  aansluiting op het 

elektriciteitsnet.  Het Voltage is 

vaak veel te laag om te kunnen 

pompen en dan biedt de generator 

uitkomst. De generator wordt ook 

ingeschakeld bij stroomuitval.  

Een nadeel van de generator is 

echter dat het een kostbare 

methode is om elektriciteit op te 

wekken. 

 

In de begroting was geen 

rekening gehouden met een 

gebouw voor de generator, maar 

dat was wel nodig om diefstal te 

voorkomen. In dat zelfde gebouw 

is er voldoende ruimte om in de 

nabije toekomst een graanmolen 

te plaatsen. Met de graanmolen wordt de eigen maïs gemalen en zal dienen om inkomen te 

verwerven door maïs van derden te malen. 

 

In november 2014 heb ik, Pieter Bijl, het project bezocht en de voortgang uitvoerig met 

priester Sankale besproken. Op enkele onderdelen was er afgeweken van het oorspronkelijke 

plan, maar dat kon hij goed onderbouwen. 
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3. De tweede fase van het project; groente 

 

In oktober 2014 heeft de Wilde Ganzen € 15.000 overgemaakt naar Kenia voor de tweede 

fase.  

 

Bouw van tunnelkassen 

We hadden gehoopt dat de 

tunnelkassen gebouwd zouden 

worden tijdens ons bezoek in 

november 2014, maar dat was 

niet mogelijk omdat de aannemer  

het te druk had. 

 

In de tweede helft van december 

2014 is men met de bouw 

begonnen, maar dat is stilgelegd 

omdat er een geschil ontstond 

over eigendomsrechten. De 

betreffende kavel was reeds 25 

jaren in gebruik bij de missie van 

Kilgoris, maar blijkbaar had 

iemand nog oude rechten. Er is 

een compromis gesloten waarbij 

de missie 1/3e deel van de kavel 

heeft afgestaan en op het andere 

deel kon de bouw afgerond 

worden. 

 

In de begroting waren drie tunnelkassen opgenomen, maar gezien de grote vraag naar groente 

zijn er vier gebouwd. De tunnelkassen omvatten 1200 m2. 

 

Buitenteelt met irrigatie 

Met het geld van Stichting Share en Wilde Ganzen is er ook 4000 m2 buitenteelt met druppel 

irrigatie aangelegd. Bijna alle groentesoorten hebben  irrigatie nodig, want de regens zijn te 

weinig of juist te heftig. 
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4. Het beheer van de watervoorziening en kassen 

 

Het was de bedoeling dat er water verkocht zou gaan worden aan andere scholen en 

omwonenden, zodat er geld binnen zou komen voor onderhoud en de school. Met name werd 

daarbij gedacht aan kwetsbare kinderen die wel goed kunnen leren, maar het schoolgeld niet 

kunnen betalen.   

 

De lokale chief en de scholen hebben dat vooralsnog afgewezen met als reden dat  de missie 

de watervoorziening  gefinancierd heeft met donorgelden.  

 

Mede door het geschil omtrent de eigendom van de grond waren de verhoudingen tussen 

priester Sankale en enkele lokale leiders verstoord. Intussen is er een andere priester 

verantwoordelijk voor de Missie in Kilgoris. 

 

Geld over voor onderhoud 

Het bestuur van het ziekenhuis en het bestuur van de School  zijn verantwoordelijk voor het 

financiële en technische beheer en 

de priester is lid van beide 

besturen. In het verleden moest 

de school betalen voor (vies) water 

en groente en nu hoeft dat niet 

meer. Met die besparing komt er  

geld vrij voor onderhoud van de 

installatie.  

 

Schoon water voor het ziekenhuis 

Voor het ziekenhuis komt daar nog 

een aspect bij. Door het schone 

water stijgt de kwaliteit van de 

medische zorg en daarmee zullen 

meer patiënten kiezen voor dit 

ziekenhuis en dat betekent meer 

inkomsten. Een groeiend aantal 

mensen in Kenia heeft een 

ziekenfonds verzekering, hetgeen 

betekent dat de nota’s voldaan 

kunnen worden. 
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5. De impact van het project: 

 

In het van Kenia waar onze projecten impact hebben heeft 80% van de bevolking geen toilet of 

latrine. De ontlasting van mensen en dieren spoelt met de hevige regens naar de kleine 

riviertjes en  dat is waar veel mensen drinkwater halen. Zeer veel schoolkinderen hadden last 

van worminfecties en dat betekende minder energie om te concentreren en om te werken. Ook 

moesten  veel kinderen naar het ziekenhuis omdat ze last hadden van buikklachten. De school 

draaide  op voor de kosten van de medicijnen. 

 

Eigen groente en schoon drinkwater op school 

De kinderen krijgen op school een ontbijt en een lunch. Door de eigen groente is het voor de 

school goedkoper geworden en zijn de maaltijden beter gevarieerd. 

 

Nu het ziekenhuis over schoon water beschikt, kan het verder ontwikkelen. Er zijn veel 

gebouwen vanuit het rijke verleden. Die gebouwen kunnen nu weer in gebruik genomen gaan 

worden. In november zagen we dat 

het ziekenhuis € 20.000 had 

besteed aan apparatuur en 

verbetering van de operatiekamer. 

Dat geld had het ziekenhuis zelf 

gespaard. Dat duidt er op dat er 

sprake is van goed financieel 

beleid. 

 

Mogelijkheden voor de toekomst 

De heer F. Froeling (bestuurlid van 

Stichting Share) heeft als 

tropenarts in hetzelfde ziekenhuis 

gewerkt. Hij ziet nu met de schone 

watervoorziening mogelijkheden 

om het ziekenhuis verder te 

verbeteren, deels met donor-

gelden, waarbij hij ook de andere 

artsen die daar gewerkt hebben zal 

betrekken. 

 

Wie profiteren van het schone water? 

Het hele jaar:  

 600 leerlingen van de Katholieke basisschool 

 30 tot 60 patiënten per dag  in het ziekenhuis  

 90 stafleden die, meestal met hun gezin, nabij  de school/ of het ziekenhuis wonen. 

 

Tijdens de droge maanden (dit jaar vanaf januari tot april) wordt het water ook gebruikt door 

1200 leerlingen van nabij gelegen scholen en 300 inwoners wonend nabij de missie. De 

groente komt ten goede aan 600 leerlingen de patiënten van het ziekenhuis en de stafleden.  
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6 Financiële verantwoording  

 

Onderstaande bedragen staan in Keniaanse Shillings (Kshs): 

 

Toelichting verschillen ten opzichte van begroting 

 Er zijn twee boorgaten gemaakt  en in gebruik genomen, waardoor die post 37 % hoger 

is uitgevallen dan begroot. 

 Het gebouw voor de generator was niet opgenomen in de begroting, maar wel 

uitgevoerd. 

 Er zijn minder tanks aangeschaft, mede door het geschil met de andere scholen. 

 In de begroting waren drie tunnelkassen opgenomen, maar er zijn er vier gebouwd. 

 

Onder de streep 

De totale begroting was € 6.490.700 Kshs en er is € 7.792.400 Kshs besteed. Dat is een 

overschrijding van 20 %. Dat is voor ca  17 % gedekt door een gunstiger koers en ca 3 % met 

eigen middelen. We hebben begroot met een koers van 1 euro = 100 Kshs, maar de koers 

bleek bij overboeking gunstiger te zijn, zoals blijkt uit bovenstaand overzicht. 

 

Fr. Sankale heeft zich 10 jaar ingezet voor de verbetering van de parochie Kilgoris. Hij heeft 

veel ‘Harambees’ (fondswerving acties) georganiseerd. Dit project was een bekroning van zijn 

werk. Hij laat een goede organisatiestructuur (Kerk, scholen en ziekenhuis) achter. 

Dit jaar zullen twee bestuurleden van Share (op eigen kosten) naar Kenia gaan en ook gaan 

praten met de verantwoordelijke in Kilgoris.  

 

Bijlagen bij dit verslag: 

 de fondswerving folder 

 promotie materiaal o.a. gebruikt bij groot evenement in Alkmaar 

 de begroting van het hele project. 

 

Pieter Bijl (pt.bijl@gmail.com) 

Voorzitter Stichting Share 

Mei 2015  

Boren (200 meter) en materiaal voor boorgat 2.186.000 2.995.900

Generator ,gebouw en elektrische voorzieningen 2.301.700 2.739.100

onderzoek door geoloog en testen water 165.000 140.000

plastic tanks voor opslag en tappunt voor verkoop van water 600.000 405.000

vergunning aansluiting op elektriciteit net 62.000

tunnelkassen en druppel irrigatie 1.238.000 1.450.400

totaal 6.490.700 7.792.400

koers

eerste overboeking (juli 2014): € 50.000 5.893.400 117,87

Tweede overboeking (oktober 2014): € 15000 1.698.000 113,20

7.591.400

Gefinancierd met eigen middelen 201.000
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Bijlage 1- de fondsenwervende folder 

Schoon water en groente voor kinderen in Kenia 
 

Het project in Mulot, Kenia 
Dr.  Froeling  werkte regelmatig in Kenia.  
Daar heeft hij Patrick Nkaai ontmoet.  
Patrick bekommert zich om de minder 
bedeelden in zijn parochie  Mulot in Zuid Kenia. 
Patrick en zijn staf hebben in acht jaar tijd - met 
steun uit Nederland – zeer veel gerealiseerd: 
een school  voor 650 leerlingen, een goede  
watervoorziening, een groente kas, een 
schoolboerderij en een biogasinstallatie.  
Dankzij de watervoorziening is er nu ook in 
droge periodes voldoende water en vers 
voedsel.  

 
Er is nu zoveel water en groente, dat een deel 
daarvan  door de school verkocht kan worden 
aan de inwoners van Mulot. Met die inkomsten 
kunnen weeskinderen en kinderen van  arme 
ouders  gratis  naar school. 
 

 Succes herhalen in Kilgoris 
In Kilgoris, ook in Zuid Kenia,  werkt de  
ondernemende priester San Sankale. Dankzij 
Sankale en zijn team  krijgen veel kinderen  er 
goed onderwijs. In Kilgoris staat ook  een 
ziekenhuis.  
 
Er is echter een groot probleem, namelijk: 
schoon (drink)water. 
De watervoorziening - die jaren (vaak gebrekkig)  
heeft gefunctioneerd - is weggevallen.  Het 
water voor de school en het ziekenhuis wordt 
nu  uit een klein riviertje gehaald.  Dat water is 
vies met  gezondheidsproblemen tot gevolg.  
Daarom moet nu dagelijks duur water worden 
aangevoerd.  Uit bodemkundig onderzoek is 
gebleken, dat er voldoende water in de bodem 
zit, maar om dat te winnen is een “borehole” 
nodig. Dat is een schacht van ruim 200 meter   

tot  in dat bodemwater. 
Er is een begroting gemaakt voor deze borehole 
met een pomp, een generator, opslagtanks, 
leidingen,  tunnelkassen en een irrigatiesysteem.  
Totaal is er  € 65.000 nodig. 
Voor de school  en het ziekenhuis is schoon 
water cruciaal. Niet alleen zij, maar ook  de 
inwoners van Kilgoris zullen  hiervan profijt  
hebben.  Met deze voorziening krijgen ca. 5000 
mensen beschikking over schoon (drink)water en 
er is ook nog genoeg water voor de groetenteelt.  
Door verkoop van water en groente komt er 
structureel  geld binnen  voor de school en het 
ziekenhuis in Kilgoris. 
 

Stichting Share en Wilde Ganzen 
Om dit mooie en dankbare werk in Kenia 
financieel te steunen, heeft dr. Froeling  in 2001 
de Stichting Share opgericht. Deze  stichting kent  
vijf bestuursleden, waarvan er drie in Afrika 
hebben gewerkt.  De onkosten van Stichting 
Share zijn zeer laag.  Van uw bijdrage gaat 99 % 
naar het goede  doel. 
 

Stichting Share wil  een 
bedrag van € 42.000 
ophalen. Als wij daarin 
slagen, zal de Stichting 
Wilde Ganzen het 

bedrag aanvullen tot € 65.000. 
 
Stichting  Share is erkend door de fiscus als een  
ANBI, zodat  uw donatie fiscaal  aftrekbaar is.  
 

Uw bijdrage is zeer welkom op : 
Rekeningnummer 9028845 

 van Stichting Share te Apeldoorn 
 

Als u een actie wilt opzetten,  uw gasten wilt 
vragen om bij te dragen aan dit project of 
gewoon meer informatie wenst, neem gerust 
contact met één van ons op.  
 
Namens stichting  Share  
 
Jaap Weppelman ( jweppelman@hetnet.nl ) 
Frank Froeling (frankfroeling@ziggo.nl ) 
Pieter Bijl (pt.bijl@gmail.com) 

 
 

mailto:jweppelman@hetnet.nl
mailto:frankfroeling@ziggo.nl
mailto:pt.bijl@gmail.com
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Bijlage 2- promotiemateriaal  

Wij (van stichting Share) zetten ons in voor: 
Goed onderwijs en schoon water voor  kinderen in Kenia. 

 
Regelmatig gaan we - op eigen kosten - naar Kenia en zien dat het geld uit 

Nederland zeer goed besteed wordt. 
 

Het allermooiste is samen met Kenianen te werken (metselen of timmeren)  
 en daarna bij hen thuis echt Afrikaans te eten. 

 

 
 

Ook kinderen dragen hun steentje bij  
Voor meer informatie over een klus-vakantie in Kenia en/of financiële steun aan dit 

mooie project, vraag naar Pieter Bijl. 
 pt.bijl@gmail, 06-30790792, Rijperwaard 136 Alkmaar 

 

Dit project wordt gesteund door: 
 
 
 
 
 
 

mailto:pt.bijl@gmail
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Bijlage 3- de begroting van het project 
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