Jaarverslag 2018 Stichting Share
Jaarrekening:

in
€ 24.641

Banktegoeden per 1-1-2018
Donatie voor medische apparatuur ziekenhuis Kilgoris
Besteed aan medische apparatuur ziekenhuis Kilgoris
Bijdragen van Stichtingen voor school te Sakutiek
Acties jongeren, inclusief een basisschool en kerken in Ned.
Besteed aan de school te Sakutiek
Eigen bijdragen van de jongeren en begeleiders
Acties jongeren ten behoeve van reis en verblijf en Nat. Park
Bijdrage steunfonds reis- en verblijf in Kenia
Kosten tickets (13 personen)
Kosten visa
Besteed aan reis- en verblijf en toegang National Park
Donatie van een stichting voor kwetsbare kinderen
Overige donaties (met name van particulieren)
Besteed aan kwetsbare kinderen in Kenia
Besteed aan kwetsbare kinderen in Swaziland
Besteed aan auto voor priester Sankale
Donaties voor nursing (verpleegkundigen) school Kilgoris
Van Diaconie Protestantse Kerk HHW voor nursing school
Betaald aan Wilde Ganzen eerste termijn nursing school
Bankkosten en kosten website
Rente spaarrekening

Banktegoeden per 1-1-2019

uit

€ 7.000
€ 20.000
€ 16.000
€ 8.000
€ 24.000
€ 7.500
€ 6.344
€ 3.250
€ 12.077
€ 552
€ 4.465
€ 2.000
€ 14.977
€ 13.250
€ 3.500
€ 5.000
€ 445
€ 17.500
€ 20.000
€ 205
€7
€ 83.023

€ 103.049

€ 4.615

Ziekenhuis te Kilgoris:
Dit missieziekenhuis heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar de laatste 10 jaren is de
opgaande lijn weer gevonden. In 2013 is de watervoorziening sterk verbeterd, hetgeen
cruciaal is voor een ziekenhuis. Er is een ervaren arts werkzaam, die ook oproepbaar is
buiten werktijden. Jaarlijks neemt het aantal patiënten toe en daarmee ook het financiële
resultaat van het ziekenhuis. De winst wordt besteed aan verdere verbetering van het
ziekenhuis.
In januari 2018 heeft het ziekenhuis voor € 35.000 geïnvesteerd aan medische apparatuur,
waarvan € 20.000 is bijgedragen door Stichting Share.
Een jongerengroep van de Protestantse Gemeente Heerhugowaard is in september 2018
begonnen met acties voor de renovatie van de school voor verpleegkundigen bij het
ziekenhuis in Kilgoris. De totale begroting van de renovatie is € 65.000. Hiervan is € 38.000
van samenvoorKenia/ Share, € 19.000 van de Wilde Ganzen en € 8.000 bijdrage vanuit de
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exploitatie van het ziekenhuis. In december 2018 hebben we reeds € 20.000 kunnen
overmaken aan de Wilde Ganzen. In juli 2019 gaan 19 jongeren en 6 begeleiders naar Kenia.

Jongerenreis samen voor Kenia 2018: basisschool Sakutiek
De groep bestond uit 13 deelnemers; 11 jongeren en twee begeleiders. Zij hebben geld
ingezameld met diverse acties voor de basisschool in Sakutiek. In 2018 is er gerealiseerd: een
eetzaal met keuken, twee slaapzalen (voor 60 meisjes en 60 jongens) en een
docentenkamer. Tevens is er geïnvesteerd in regenwater opvangsysteem en meubilair voor
de nieuwe gebouwen. Het werk is grotendeels gedaan door een lokale aannemer. De
Nederlanders hebben geholpen bij het verven en bij de constructie van cementen vloeren.
Via deze link komt u bij hun reisverslag.
https://www.samenvoorkenia.com/jongerenreizen-1/jongerenreis-2018/logboek-2
Met onderstaande link komt u bij foto/film impressie:
https://www.youtube.com/watch?v=oABSoVOjDOI&t=13s
(Of zoek op Youtube.com: “Samen voor Kenia 2018”)
Dankzij de acties van de jongeren en de bijdragen van enkele stichtingen heeft Share kunnen
bijdragen € 24.000 aan bovengenoemd project in Sakutiek.

Steun aan kwetsbare kinderen:
Fr. Sankale en Fr. Nkaai ondersteunen een aantal jongeren die goed kunnen leren maar dat
niet kunnen door omstandigheden. Die omstandigheden kunnen zijn: 1) Het zijn
weeskinderen. 2) De ouders en/of andere familieleden zijn te arm om het schoolgeld op te
brengen. 3) De ouders/familie willen dat hun dochter stopt met school, besneden en
uitgehuwelijkt wordt.
Dankzij de bijdrage uit Nederland (€ 13.250) kunnen deze kinderen hun droom toch waar
maken.

Swaziland:
Een goede kennis (pastor Arnau van Wijngaard) van onze secretaris is de drijvende kracht
van een project In Swaziland; SHBC (Shiselweni Home-Based Care). In het programma
worden 505 kwetsbare kinderen gesteund. Voor een deel zijn dat weeskinderen, doordat de
ouders zijn overleden t.g.v. AIDS. Gemiddeld is er per jaar per kind € 90,- nodig. Met een
bijdrage van onze stichting van € 3500 hebben we derhalve 39 kinderen kunnen voeden.

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 tweemaal vergaderd in 2018. Via de email hebben we intensief contact met Fr.
San Sankale (Sakutiek) en Fr. Joseph Ngure (Kilgoris).
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