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1. Algemeen. 
Dit jaar zijn twee bestuursleden naar Kenia geweest en hebben daar de lopende projecten 
bekeken en o.a. met de pastores Patrick Nkaai en San Sankale overlegd.  Pieter Bijl in juli, 
samen met jongeren van de KPN-gemeente uit Heerhugowaard en Graft de Rijp en in 
november Frank Froeling, samen met twee collega-artsen.  
Wellicht ten overvloede, de reiskosten waren voor eigen rekening. 
Bij punt 4A  komen de bezochte projecten weer aan de orde. 
 
2. De beide pastores, Patrick en San, zijn overgeplaatst. 
Het is gebruikelijk, dat pastores na ca. 5 jaar worden overgeplaatst naar een andere 
parochie. Door de komst van een nieuwe bisschop is die periode langer geworden, maar in 
maart dit jaar kwam het besluit tot overplaatsingen binnen het bisdom Ngong. 
 
Patrick Nkaai is overgeplaatst naar Kajiado en San Sankale naar Enoosupukia. 
Kajiado ligt ongeveer 80 km vanaf de luchthaven van Nairobi aan de Nairobi Arusha 
hoofdweg. De plaats Kajiado ligt op een handelsroute en is redelijk welvarend. De parochie 
kent ook veel buitenposten (tot aan de grens met Tanzania). Daar wonen de Masai.  
De Masai trekken met hun vee over uitgestrekte, droge vlakten. Veel mensen in deze regio 
hebben weinig of geen werk. 
 
San Sankale is overgeplaatst naar een arm, heuvelachtig gebied in het Mau-forest. Het ligt 
ten noorden van Narok en is bereikbaar via een onverharde weg met steile hellingen.  
Boeren hebben bos gekapt en de grond in gebruik genomen. Hier speelt ontbossing en 
bodemerosie een grote rol.  De boeren verbouwen in hoofdzaak aardappels, mais, kool en ze 
houden koeien en schapen. Het zijn kleinschalige bedrijven. 
Er is geen goede school, de wegen zijn slecht, er is geen energievoorziening en het is dun 
bevolkt. Het lokale ziekenhuis is 3 jaar geleden gesloten. De bisschop verwacht dat San hier 
even voortvarend aan verbeteringen gaat werken als hij deed in Kilgoris.  
 
De lopende projecten in de vorige parochies van Patrick en San zijn afgerond. De opvolgers 
zijn: Gabriel Matata in Mulot en Joseph Ngure in Kilgoris. Aan hen de taak om de scholen en 
andere voorzieningen goed te beheren. Wij houden contact met Gabriel en Joseph per e-
mail en bij volgende bezoeken aan Kenia zullen wij ook hen een bezoek brengen. Ook zullen 
we betrokken blijven bij het “updaten” van het ziekenhuis in Kilgoris. (zie ook punt 4.A.) 
 
SHARE zal Patrick en San blijven steunen bij de opbouw van de voorzieningen in hun nieuwe 
parochies. Beiden hebben bewezen, betrouwbare partners te zijn, die met hart en ziel 
betrokken zijn bij hun parochie. Maar ook voldoende leiderschap en creativiteit hebben om 
projecten tot een goed einde te brengen. 
Uitgangspunt van SHARE blijft, dat de projecten gedragen moeten worden door de lokale 
bevolking en ook de continuïteit na de realisatie door hen kan worden verzekerd. Hierin kan 
het bisdom ook een rol spelen. 
 



3. Inkomsten/uitgaven in 2015. (cijfers x € 1,-) 
Saldo liquiditeiten per 1 januari 2015    € 7.866,-. 
 
Baten in 2015. 
Giften particulieren  € 14.900,- 
Giften bedrijven  -    9.750,- 
Giften stichtingen  -  10.000,- 
Opbrengst acties  -  50.495,- 
Rente banken   -         56,- 
 
Telling baten     € 85.201,- 
 
Lasten in 2015. 
Project Ilmotiook  € 66.000,- 
Project kwetsbare kinderen -    7.750,- 
Bankkosten   -       391,- 
 
Telling lasten     € 74.141,- 
 
Saldo telling vermogensvermeerdering   € 11.060,- 
 
Saldo liquiditeiten per 31-12-2015    € 18.926,- 
 
4. Gerealiseerde en lopende projecten. 
 
A. Gerealiseerd. 
- Kilgoris, schoon water en groente. 
 In 2015 is de 2e fase van dit project gereedgekomen. Dit omvatte de bouw van tunnelkassen 
en aansluiten van het lokale ziekenhuis op de drinkwatervoorziening.  Op onze site 
(www.stichtingshare.com ) is een uitgebreid eindverslag opgenomen.  
Dit project is hiermee afgerond. 
Onder het kopje “ Mogelijkheden voor de toekomst” op blz. 5 van het eindverslag is 
aangegeven dat ons bestuurslid Frank Froeling, samen met collega’s, de mogelijkheden tot 
verdere verbetering van het ziekenhuis zal nagaan. Hij heeft, samen met zijn reisgenoten, 
tijdens zijn bezoek in november j.l. de situatie ter plaatse bekeken. Wij wachten eventuele 
verbeteringsvoorstellen af.   
 
- Ilmotiook, schoon water voor 7300 mensen. 
Ook dit project is afgerond. Het was een bijzonder project, omdat velen hun schouders er 
onder gezet hebben. Een uitgebreid eindverslag is opgenomen op onze internetsite 
( www.stichtingshare.com ). In bijlage 3a van het eindverslag zijn alle donoren en gevoerde 
geldwervingsacties genoemd. Een grote inzet met een prachtig resultaat.  
Bijzonder was de grote inbreng van jongeren uit Heerhugowaard, Graft de Rijp en Alkmaar.   
Geweldig, zoals dit project door deze jongeren is geadopteerd. (zie ook hun website 
www.samenvoorkenia.com ) Er zijn 21 jongeren en vier begeleiders naar Kenia geweest om 
ter plaatse te helpen bij de aanleg van waterleidingen.  
We kunnen terugzien op een geslaagd project. 

http://www.stichtingshare.com/
http://www.stichtingshare.com/
http://www.samenvoorkenia.com/


B. Lopende projecten. 
- Financiële hulp voor veelbelovende, arme leerlingen.  
Zowel Patrick als San helpen arme, kwetsbare kinderen en weeskinderen die goed 
kunnen leren. Zij hebben geen ouders of de ouder(s) kunnen het schoolgeld voor de basis- of 
middelbare school niet betalen.  
Het gaat om ca. 40 leerlingen, die hiervoor in aanmerking komen. Een aantal ervan zijn 
meisjes, die gevlucht zijn omdat ze niet besneden/uitgehuwelijkt willen worden. 
SHARE heeft toegezegd, vanaf 2016 jaarlijks € 10.000,- in de kosten bij te dragen. 
Deze leerlingen moeten regelmatig bij de pastores hun studieresultaten laten zien, zodat 
er zekerheid is dat ze de gewenste resultaten behalen. 
Dit is een meerjarig project. Daarom zullen hiervoor donoren gezocht worden, die zich 
langere tijd aan dit project willen binden. 
      
- Linah.  
Linah is al geruime tijd bezig is om met eigen geld een project (Growing maize for the 
people) te starten voor meisjes die zijn gered van de vrouwenbesnijdenis en voor 
doofstommen. Kortom, kansarme groepen in de vroegere parochie Kilgoris van pastor San. 
Dit project is al behoorlijk concreet gemaakt, San adviseerde daarbij en blijft dat vanuit zijn 
nieuwe standplaats ook doen..  
SHARE heeft geen middelen om ook dit project te steunen, maar heeft wel een sponsor 
kunnen vinden, namelijk de Hofsteestichting. 
 
 
- 5 leslokalen en woningen leraren in Sakutiek. 
Dit project willen we samen met Wilde Ganzen doen. Een aanvraag voor financiële 
ondersteuning is al bij de Wilde Ganzen eind 2015 ingediend. Bedoeling is, dat deze 
leslokalen en woningen eind 2016/begin 2017 gerealiseerd kunnen zijn. 
De kosten bedragen € 20.950,-, als volgt verdeeld: 
- SHARE   € 6.700,- 
- Kook    € 6.700,- 
- Wilde Ganzen  € 6.700,- 
- eigen bijdrage Sakutiek €    850,-  
Bovendien hebben de plaatselijke leiders twee hectaren land ter beschikking gesteld. 
 
Onderwijs is heel belangrijk bij het verbeteren van de levensstandaard. Fr. San wil ook hier zijn 
schouders onder zetten. Dat heeft hij in Kilgoris gedaan, waar de school bij zijn komst 155 leerlingen 
telde en bij zijn vertrek 1200!! Wij hebben er dus alle vertrouwen in, dat het ook in Sakutiek zal 
lukken. 

 

5. Samenstelling bestuur.  
In 2015 was het bestuur als volgt samengesteld: 

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


