
 

 

STICHTING SHARE 

JAARVERSLAG 2016. 
 

1. Algemeen. 
Ook dit jaar is een bestuurslid naar Kenia geweest om persoonlijk de projecten te bezoeken 
en met de pastores te overleggen. Ditmaal de heer Frank Froeling met enkele collega-artsen, 
die met name de situatie in het ziekenhuis van Kilgoris hebben bekeken. 
Er zijn namelijk plannen om dit ziekenhuis weer “op een hoger niveau” te brengen. 
 
2. Wijzigingen in de bestuurssamenstelling. 
Vanaf begin dit jaar maakt de heer Daniel Moolenburgh deel uit van het bestuur. Hij heeft in 
de periode 1979 – 1982 in Lesotho gewerkt als tropenarts en is bekend met de situatie in 
Afrikaanse landen.   
De heer Moolenburgh zette zich al in voor fondsenwerving ten behoeve van  
een Stichting in Swaziland, de Shiselweni Reformed Home-Based Care (kortweg SHBC). Dat 
blijft hij doen. Echter, de bijdragen die hij daarvoor ontvangt zullen nu via de 
penningmeester van SHARE aan de SHBC worden afgedragen. 
 
3. Doorkijkje naar 2017. 
- In 2017 zal het Beleidsplan worden geactualiseerd. 
- Per januari 2017 zullen de heren Fred Froeling, Dies Sinke en Jaap Weppelman aftreden als 
  bestuurslid.  
  Het nieuwe bestuur is als volgt: 
  . Frank Froeling, voorzitter 
  . Pieter Bijl, penningmeester 
  . Daniel Moolenburgh, secretaris 
 
4. Inkomsten/uitgaven in 2016. (cijfers x € 1,-) 
Saldo liquiditeiten per 1 januari 2016       € 18.926,- 
 
Baten in 2016. 
Giften particulieren     € 11.605,-   
Giften stichtingen       -    6.075 
Giften organisaties     -    6.700,- 
Donaties diaconieën     -    1.250,-  
Opbrengst acties     -       415,-  
   
Telling baten        € 26.045,- 
     
 
 
 



Lasten in 2016. 
Project Lina Robi     €  5.000,- 
Project Sakutiek     - 13.400,- 
Project Shiselweni Ref. Church   -   5.000,- 
Project Cath. Church Mulot    -   1.250,- 
Project kwetsbare kinderen    - 10.000,- 
Bankkosten      -      213,- 
 
Telling lasten        € 34.863,-  
   
 
Saldo telling vermogensvermindering      € 8.818 
 
Saldo liquiditeiten per 31-12-2016       € 10.108,-  
 
 
4. Bezoek pastores uit Kenia aan Nederland. 
In juni dit jaar zijn Patrick Nkaai, San Sankale en hun opvolgers in hun vorige parochie Gabriel 
Matata en Joseph Ngure op bezoek geweest in Nederland.  
Er is een bijeenkomst geweest van het bestuur SHARE met de pastores. Dit als onderdeel van 
een programma, waarin veel activiteiten ter lering, maar toch ook vermaak waren 
opgenomen. Na afloop van het bezoek aan Nederland waren zowel de gasten als gastheren/-
dames helemaal tevreden. 
 
5. Lopende projecten. 
- Financiële hulp voor kwetsbare, arme leerlingen.  
Zoals in het jaarverslag van 2015 al genoemd, is dit jaar voor het eerst € 10.000,- 
overgemaakt voor deze doelgroep. Wij zoeken nog (meer) donoren, die zich aan dit 
meerjarig project willen binden. 
 
- Donatie aan de SHBC in Swaziland. 
De, via ons bestuurslid Daniel Moolenburgh ontvangen donaties, ad € 5.000,- zijn 
overgemaakt naar SHBC. De donatie is bestemd voor de aankoop van voedsel, omdat 
vanwege langdurige droogte in Swaziland hongersnood heerst. 
 
- Leslokalen, incl inrichting en 6 woningen voor leraren in Sakutiek. 
Zowel K.O.O.K Stichting voor ontwikkelingssamenwerking als Wilde Ganzen hebben aan dit 
project financieel bijgedragen. 
De verdeling van de kosten ad € 20.950,- is als volgt: 
- SHARE   € 6.700,- 
- K.O.O.K   € 6.700,- 
- Wilde Ganzen  € 6.700,- 
- eigen bijdrage Sakutiek €    850,-  
In deze kosten is ook de inrichting van de lokalen en aanbrengen betonnen vloer begrepen. 
Bovendien hebben de plaatselijke leiders twee hectaren land ter beschikking gesteld. 



De bouw verloopt voorspoedig.  De vijf nieuwe leslokalen zullen begin januari 2017 (nieuw 
schooljaar) in gebruik worden genomen. Zie ook de bijgevoegde foto ervan aan het eind van 
dit jaarverslag.   
 
6. Nieuwe projecten. 
De financiële mogelijkheden van SHARE zijn de laatste jaren minder geworden. Met name 
omdat een aantal grote donoren is weggevallen. Daarom probeert SHARE voor financiering 
van projecten ook andere organisaties te interesseren.  
 
Voor onderstaande projecten is dat het geval. 
- Bouw leslokalen in Enkaroni. 
Dit gebied binnen de parochie van Patrick Nkaai ligt richting grens met Tanzania en is heel 
arm. Veel bewoners zijn analfabeet, terwijl er slechts een krakkemikkig schooltje met 
onvoldoende lesmateriaal is. Stichting SHARE heeft op dit moment onvoldoende middelen 
om bij te dragen aan verbetering. Daarom heeft zij aangeraden een aanvraag in te dienen bij 
een goede doelen Kringloopwinkel in Alkmaar. Dat is gebeurd, de aanvraag is in behandeling. 
 
 
- Microfinanciering. 
Vanuit de kerkelijke organisatie is het project “St. Johns Kajiado Catholic Church members 
welfare fund” opgestart. Opsteller van het projectplan en tevens projectverantwoordelijke is 
Patrick Nkaai. Dit geeft vertrouwen in een goede opzet en uitvoering. 
De eerste aanvraag was naar onze mening te ambitieus. Het omvatte te veel acties, 
waardoor de geraamde kosten op € 30.000,- kwamen. 
Share heeft gevraagd om de aanvraag terug te brengen tot ca € 10.000 en te  focussen op 
het ondersteunen van schoolverlaters die hun eigen bedrijfje willen starten. Die steun 
bestaat dan uit opleiding (rijbewijs), startkapitaal en/of begeleiding (bedrijfsadministratie). 
Momenteel is men in Kenia aan zet om dit nader uit te werken. 
 
5. Samenstelling bestuur.  
In 2016 was het bestuur als volgt samengesteld: 

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

- Bestuurslid    : Daniel Moolenburgh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De nieuwe leslokalen in Sakutiek in aanbouw 
 
 

 


