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Jaarverslag 2017 Stichting Share 

Inleiding: 

In het najaar van 2017 heeft de penningmeester de projecten in Kenia bezocht (tezamen 

met 13 senioren). Het idee voor deze reis is ontstaan tijdens de jongerenreis in 2015. De 

deelnemers aan de reis hebben geld ingezameld voor het project in Sakutiek; de bouw van 

een multifunctioneel schoolgebouw. 

Het bestuur: 

Het bestuur van stichting Share: 

- Voorzitter Frank Froeling, arts, Den Haag, heeft gewerkt in Kenia (Kilgoris). 

- Secretaris Daniel Moolenburgh, arts ,  Heerhugowaard, heeft gewerkt in Lesotho. 

- Penningmeester Pieter Bijl, agrarisch/financieel, Alkmaar, heeft gewerkt in Zambia. 

Wij hebben driemaal vergaderd in 2017. 

Jaarrekening: 

Balans 1-1-2017 
    Activa     Passiva   

ING rekening courant  €         9.862  
 

Algemene reserve  €          7.108  

ING spaarrekening  €            246  
 

Voor Swaziland  €          3.000  

 
 €      10.108  

  

 €       10.108  

     Balans 1-1-2018 
    Activa     Passiva   

ING rekening courant  €      19.941  
 

Algemene reserve  €          4.141  

ING spaarrekening  €         4.700  
 

Voor ziekenhuis Kilgoris  €       13.000  

   

Voor jongerenproject  €          4.000  

      Voor Swaziland  €          3.500  

 
 €      24.641  

  

 €       24.641  

     Inkomsten 2017     Uitgaven 2017   

Donaties Sakutiek e.d.  €      30.367  
 

Sakutiek e.d.  €       28.500  

Donaties ziekenhuis Kilgoris  €      11.750  
 

Kwetsbare kinderen  €       11.000  

Donaties kwetsbare kinderen  €         5.000  
 

Groente project  €          3.000  

Donaties algemeen  €      13.195  
 

Swaziland  €          3.000  

Rente  €                 1    Onkosten  €             280  

Totaal inkomsten  €      60.313  
 

Totaal uitgaven  €       45.780  
  

Specificatie van de donaties: van PKN Kerken: € 2.000 / kringloopwinkel en stichtingen:          

€ 13.500 / een zaadfirma: € 3.000 / deelnemers reis: € 10.500. Totaal € 29.000.  

De overige donaties à € 31.312 zijn verkregen van particulieren. Daartoe zijn diverse acties 

gevoerd, zoals sponsering tijdens de vierdaagse van Nijmegen.  



2 
 

De onkosten betroffen bankosten Nederland € 135 / bankkosten internationaal: € 107 / 

website hosting en Kamer van Koophandel: € 38. Totaal kosten: € 280. De kosten bedroegen 

0,5 % van de inkomsten. Derhalve beschikbaar voor de projecten: € 99,5 %. Dit hoge 

percentage is mogelijk aangezien de bestuursleden en overige vrijwilligers geen kosten 

declareren. 

Groepsreis: 

De groep bestond uit 14 deelnemers. Alle deelnemers hebben € 750 bijgedragen voor de 

projecten in Kenia en ter dekking van de reis en verblijfkosten in Kenia. We logeerden bij de 

Fathers en enkele deelnemers hebben gelogeerd bij Keniaanse gezinnen. 

Overzicht van de inkomsten: bijdrage van de deelnemers: (€ 10.500), Kringloopwinkel te 

Alkmaar (€ 6.000), Diaconie van PKN Kerken ( € 1500), andere stichtingen € 2.500 en diverse 

acties: € 9.867 -> Totaal: € 30.367. 

Hiervan Is € 28.500 overgemaakt naar the 3 fathers. Het grootste deel is gebruikt voor een 

multifunctioneel schoolgebouw in Sakutiek (Fr. Sankale). Fr. Nkaai en Fr. Nguru hebben voor 

de schoolprojecten ieder € 2.000 ontvangen. Fr. Nguru heeft dat aangewend voor vloeren in 

lokalen van de school in  Nkararu. Fr. Nkaai heeft het gebruikt voor de bouw van een nieuwe 

school ten zuiden van Kajiado. 

 

Sint Patrick Academy te Sakutiek (Fr. San Sankale): 

 

 

 

 

Bij de komst van Fr. Sankale in 2015 

waren er ca. 20 leerlingen op deze 

school. Inmiddels zijn er ruim 150 

leerlingen en de bedoeling is om in 

enkele jaren door te groeien naar een 

rendabele school met ruim 300 

leerlingen. 
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Het multifunctionele schoolgebouw - gerealiseerd in 2017 - zal gebruikt worden voor:  

 Docentenkamer, administratie en opslag van waardevolle goederen en documenten. 

 Opvang van meisjes die niet veilig thuis kunnen wonen (dreiging; meisjes besnijdenis) 

 Huisvesting van enkele docenten van de school. 

 Huisvesting van Fr. Sankale. (Het is belangrijk dat hij dichtbij de school woont.) 

De school voorziet in een grote behoefte. Om de groei van 150 naar 300 leerlingen te 
realiseren is het nodig dat er een gelegenheid komt voor overnachting; slaapzalen, 
huisvesting voor nachtwachten, eetzaal, keuken en watervoorziening.  

Kinderen op een afstand van 15 tot 30 kilometer van Sakutiek kunnen dan ook naar deze 
school komen. Een jongerengroep uit Graft de Rijp en omstreken is intussen actief met de 
fondswerving hiervoor. In Juli 2018 gaan zij gedurende twee weken naar dit project (en naar 
Kilgoris). Deze groepsreis is een initiatief van de Protestantse Gemeente Graft de Rijp 

 

Kilgoris (Fr. Josef Ngure): 

In Kilgoris zijn er vier locaties van Christ the King Academy: Kilgoris, Enosaeen, Nkararu en 
Poroko. Met uitzondering van Nkararu zijn deze scholen rendabel en derhalve is er geen geld 
nodig vanuit Nederland.  De examen leerlingen van de school in Nkararu behaalden (in 
november 2017) goede resultaten en dat trekt nieuwe leerlingen aan. Zo wordt ook deze 
school rendabel. 

De andere drie scholen maken een (bescheiden)  winst. Dankzij deze winst kunnen 
weeskinderen en/of kinderen van zeer arme ouders ook naar school. Een deel van de winst 
wordt gereserveerd voor onderhoud en verbetering van de scholen. 

Sint Josef hospitaal 

Met het schone water (project in 2013) is er een solide basis gelegd voor de revival van het 
ziekenhuis. Het aantal patiënten neemt gestaag toe. Tijdens de stakingen van artsen en 
verpleegkundigen (in 2017) in de overheid ziekhuizen, waren de missieziekenhuizen van 
cruciaal belang. 

Een knelpunt was echter gebrek aan goede apparatuur, zodat patiënten niet geholpen 
konden worden. Uit de exploitatie heeft het ziekenhuis ca. € 34.000 overgehouden en met 
een bijdrage van Stichting Share (gedaan in januari 2018) kan de apparatuur gekocht 
worden. In het verslag van komend jaar volgt meer informatie. 

Stichting Share zal zich de komende jaren zich richten op het ziekenhuis in Kilgoris.  Dat wil 
zeggen dat gebouwen gerenoveerd worden, apparatuur wordt aangeschaft en er komt 
wellicht een opleiding voor verpleegkundigen. De jongeren van de Protestantse Gemeente 
van Heerhugowaard gaan fondsen werven voor dit project. Hun reis staat gepland voor juli 
2019. 
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Fr. Ngure (directeur van Sint Josef Hospital) heeft intensief contact met de directie van een 
goed/groot ziekenhuis in Nairobi. Op diverse vlakken wordt er samengewerkt. 

 

Kajiado (fr. Patrick Nkaai): 

Kajiado town is een levendige stad met veel handel en ook steeds meer industrie. Het ligt 
gunstig op de route van Nairobi naar Tanzania. Buiten de stad is het echt Masai land; 
uitstrekte droge vlakten met weinig bomen en veel struiken. De speerpunten van Fr. Nkaai 
zijn; goed onderwijs voor de Masai kinderen en groenteteelt.  

De deelnemers van de reis hebben geholpen (cement maken, metselen, betonvlechten), bij 
de bouw van lokalen en toiletten op een afgelegen locatie ten zuiden van Kajiado. Er is 
besloten om op een afgelegen locatie een school te bouwen ten behoeve van de kinderen 
die daar wonen.  De grond kon daar goedkoop verkregen worden. Het is de bedoeling om 
een volwaardige school te gaan bouwen. Voor stichting Share is dit project echter te groot.  

Stichting KOOK te Alkmaar heeft in 2017 bijgedragen (€ 8.000) aan de bouw van een lokaal 
van deze school. Het geld is rechtstreek van stichting Kook naar Fr. Nkaai gegaan. 

 

Fr San (21-3-1969) is de 

“accountant” en heel goed in het 

mobiliseren van mensen 

 

Fr. Patrick (28-4-1972) is “Mr. 

opgewekt”. Hij is een kanjer in het 

onthouden van namen. 

 

Fr. Joseph (25-4-1972) is “de 

denker” en een goede golfspeler. 
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Swaziland: 

Een goede kennis (pastor Arnau van Wijngaard)  van onze secretaris is de drijvende kracht 
van een project In Swaziland. Stichting Share heeft afgelopen jaar € 3500 bijgedragen. 
SHBC (Shiselweni Home-Based Care) heeft vier verschillende aandachtsgebieden: 

1. Home Based Care: 1450 opgeleide verzorgers bezoeken ongeveer 4700 cliënten 
thuis. Ongeveer 50% daarvan is HIV besmet en ongeveer 400 heeft tuberculose. 

2. SHBC beheert vier kleuterscholen (groep 1 en 2 in Nederland tegenwoordig) met in 
totaal ongeveer 200 kinderen. In Swaziland is het nog geen gebruik kinderen hier 
naar toe te sturen; slechts ongeveer 10% van de kinderen gaat er naar toe. SHBC 
probeert ouders duidelijk te maken hoe belangrijk het is voor de opvoeding van de 
kinderen dat ze al voor de intrede in de lagere school in een lerende omgeving 
terecht komen. 

3. Er zijn sedert 2010 ongeveer 700 rolstoelen verschaft. De onderdelen komen uit de 
VSA en worden in Swaziland in elkaar gezet. Vervolgens worden ze geschonken aan 
mensen die ze nodig hebben 

4. Tot december 2017 hebben elke dag 715 kinderen waaronder veel AIDS wezen te 
eten gekregen verdeeld over acht verschillende locaties die elk een eigen keuken 
hiervoor hebben. Een deel van Swaziland zuchtte verleden jaar nog onder een 
ernstige droogte. Het dak van één van de keukens (bij Hlushwana) is onlangs in een 
hevige storm afgewaaid en moet hersteld worden 

  

 

  


