
Stichting Share jaarverslag 2019 
 

In het jaarverslag 2018 is reeds een beschrijving gegeven van het project: Renovatie nursing 

school bij het St Joseph’s Hospital in Kilgoris, Kenia. Projectmanager in Kilgoris is Father 

Joseph Ngure . De acties  voor fondswerving zijn begonnen in de loop van 2018 en in juli 

2019 zijn we met 19 jongeren en 6 begeleiders - van de Protestantse Gemeente te 

Heerhugowaard - twee weken in Kenia geweest. De inkomsten van de acties en de donaties  

verliepen  grotendeels via de rekening van de Diaconie.   

Een verslag van dit project en de jongerenreis staat op de website: stichtingshare.org bij 

projectverslagen. Hoogtepunten van deze reis waren: 

• De ontmoeting met Linah die vertelde over haar grote strijd (met traditionele familie) 

om naar school te mogen gaan, de problemen met uithuwelijken en het grote belang 

van onderwijs voor meisje. 

• Het medische kamp: Mensen konden gedurende één dag gratis een consult en 

medicijnen krijgen. Ongeveer 800 arme mensen maakten daar gebruik van. 

• Het stellingenspel met de Kenianen. Enkele stellingen: 1 “Een verpleegkundige en/of 

een docent zijn waardevoller voor de samenleving dan een bankier. 2 ” Voor mij is 

het heel belangrijk om kinderen te hebben/krijgen.”  3“In Kenia werken vrouwen 

harder/meer dan mannen”.  4 “ In Nederlanden besteden veel mensen meer 

tijd/aandacht aan hun huisdier dan aan de (groot)ouders.” 

 

Share heeft bemiddeld bij de donatie van een professionele wasmachine  voor het 

ziekenhuis door de fa. Goudkuil  uit Apeldoorn. 

 

Stichting Share heeft het afgelopen jaar weer steun gegeven aan Shiselweni Home Based 

Care (SHBC)  in Swaziland.  Veel van de kinderen die opgevangen worden door SHBC zijn 

weeskinderen ten gevolge van de AIDS. De kosten om een kind een jaar lang te voeden en 

naar school te laten gaan, bedragen ca. € 90. Met onze bijdragen van € 4800 hebben we 53 

kinderen gesponsord. Voor nadere informatie: https://www.shbcare.org/ 

 

Intussen heeft Stichting Share - in samenwerking met de werkgroep Samen voor Kenia - vier 

groepsreizen georganiseerd. De vijfde reis staat gepland voor 2021. De voorbereidingen 

daarvoor zijn gestart is september 2019. Projectmanager in Kenia is Fr. Patrick Sankale. Het 

plan is om  in 2021  met ca. 24 volwassen naar Kenia gaan om te helpen bij de bouw van een 

basisschool in het handelscentrum Simba (Parochie Sultan Hamud, gelegen ten zuidoosten 

van Nairobi langs de weg naar Mombassa)  

Zie: https://www.samenvoorkenia.com/volwassenen-reizen-1 

 

De 38 kwetsbare kinderen die gesteund worden door de Fathers Sankale en Nkaai zijn 

leerlingen die goed kunnen leren, maar niet naar school konden omdat ze geen ouders meer 

hebben, of dat de ouders heel arm zijn. Ook zijn er ouders die hun kinderen niet steunen om 

verder te leren. Traditioneel werden (bij de Masai) meisje op jonge leeftijd besneden en 

uitgehuwelijkt. Voortgezet onderwijs voor meisjes draagt bij aan het voorkomen van  deze 

https://www.shbcare.org/
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praktijk. Zowel het besnijden als het uithuwlijke op jonge leeftijd zijn bij wet verboden. 

Steeds meer meisjes/vrouwen worden niet besneden en worden niet meer uitgehuwelijkt.  

 

Het bestuur van stichting Share: 

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

• Secretaris Daniel Moolenburg, Heerhugowaard, arts, heeft gewerkt in Lesotho 

• Penningmeester Pieter Bijl, Alkmaar, Agrarisch/Financieel, heeft gewerkt in Zambia 

 

Overige gegevens van Stichting Share: 

• Website: stichtingshare.org (Website voor acties en reizen: samenvoorkenia.com) 

• IBAN: NL88INGB0009028845    /   Kamer van Koophandel nummer: 08097767 

• Stichting Share is een ANBI. Het RSINummer: 816130371 

• Penningmeester: Rijperwaard 136, 1824 JR Alkmaar / pt.bijl@gmail.com 

 

 
------------------------------------------------ 

 

Balans /  banktegoeden:   

Saldo zakelijke rekening 1-1-2019 € 3.908  

Saldo spaarrekening 1-1-2019 € 707  

Totaal  per 1-1-2019 € 4.615 € 4.615 

   

Saldo zakelijke rekening 1-1-2020 € 5.732  

Saldo spaarrekening 1-1-2020 € 10.008  

Totaal  per 1-1-2020  € 15.740 

toename banktegoeden  € 11.125 
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Project renovatie nursingschool in uit 

Van diaconie PKN Heerhugowaard € 65.667  

giften t.b.v. medical camp € 7.000  

OBS de Helix (actie basisschool) € 1.276  

Marthe van Rijswijk stichting € 4.000  

Hofstee stichting € 5.000  

HHNK (actie zwerfvuil ruimen) € 1.000  

Diaconie PKN Midden Westfriesland € 3.000  

diverse acties € 421  

Diaconie PKN Graft de Rijp € 250  

 € 87.614  

overgemaakt naar Wilde ganzen voor project  € 18.612 

overgemaakt naar Kenia medical camp  € 7.000 

overgemaakt naar Kenia ; reis en verblijf kosten  € 7.500 

Overgemaakt naar Kenia; meubilair en studiefonds  € 23.000 

KLM  € 22.716 

safari  € 2.428 

visa  € 1.195 

diverse uitgaven i.v.m. de jongerenreis  € 276 

  € 82.727 

Donaties SHBC (opvang kinderen in Swaziland) € 4.800  

overgemaakt naar SHBC  € 4.800 

Donaties en acties voor basisschool Simba (reis 2021) € 4.222  

Donaties voor kwetsbare kinderen Kenia € 4.790  

Overgemaakt naar Kenia voor kwetsbare kinderen  € 10.000 

Algemene donaties:   

op basis van overeenkomst "periodieke gift" € 6.000  

overige giften € 1.435  

totaal € 7.435  

   

bankkosten (incl. internationale overboekingen)  € 210 

rente inkomsten € 1   

totaal inkomsten / uitgaven  € 108.862 € 97.737 

toename banktegoeden in 2019  € 11.125 
 


