Stichting Share jaarverslag 2020
Het jaar 2020 is getekend door de Corona pandemie. De eerste piek van de besmettingen in
Kenia was in juli/augustus en de tweede piek in november 2020. Het geplande bezoek van
onze projectpartners aan Nederland kon niet doorgaan. De fondswerving voor de school in
Simba is doorgegaan. Tevens hebben we een actie opgezet voor Corona noodhulp.
Inkomsten:
Donaties voor Simba
Donaties algemeen
Donaties Corona
Totaal inkomsten:

€ 18.869
€ 15.840
€ 8.958

Uitgaven:
Kwetsbare kinderen, studenten
Uitgaven Corona
Bankkosten
Totaal uitgaven

€ 16.000
€ 11.598
€ 227

Saldo inkomsten en uitgaven

€ 43.667

€ 27.825
€ 15.842

Toelichting:
Het was de bedoeling om in het najaar van 2020 het geld voor de te bouwen basisschool in
Simba (projectleider Fr. Sankale) over te maken naar Kenia, zodat de school in januari 2021
zou kunnen openen. Dat is minstens een jaar vertraagd door de Corona. De “Samen voor
Kenia” groep is wel doorgegaan met de fondswerving.
Stichting KOOK te Alkmaar heeft € 7.000 bijgedragen. De Hofstee Stichting te Alkmaar:
€ 5.000,- De acties en donaties voor Simba hebben in 2020 € 6.869 opgeleverd.
De algemene donaties omvatten vier periodieke giften (overeenkomst minimaal 5 jaren)
met een totaal bedrag van € 12.500. De overige algemene giften bedragen: € 3.340.
De algemene giften zijn met name bestemd voor de kwetsbare kinderen en studenten.
Fr. Nkaai en Fr. Sankale ondersteunen ruim 40 kwetsbare leerlingen en studenten. Dat zijn
jongeren die goed kunnen leren maar de ouders/familie kunnen hen financieel niet
ondersteunen. In bepaalde delen van Kenia is het nog de gewoonte dat meisjes op jonge
leeftijd uitgehuwelijkt worden. Vandaar de term: “kwetsbaar”.
De uitgaven voor kwetsbare kinderen waren € 16.000. Hiervan was € 13.000 begroot. € 1000
was voor een voor een medicijnen student. De ouder die hem financieel steunde was
overleden en daardoor dreigde zijn opleiding te eindigen. Er is ook € 2.000 extra
overgemaakt om digitaal onderwijs voor een aantal van de studenten mogelijk te maken.
Corona noodhulp:
Op 18 maart ging Kenia op slot. De dagloners waren direct hun inkomen kwijt en mensen
met een arbeidsovereenkomst zagen na enkele weken hun inkomen halveren en vaak

helemaal wegvallen. Veel families hadden niet te eten. Begin mei hebben we een snelle actie
opgezet en het resultaat daarvan (€ 1600) overgemaakt.
De Fathers hebben een aanvraag ingediend bij de Wilde Ganzen voor Corona noodhulp.
Stichting Share heeft € 9998 overgemaakt naar de Wilde Ganzen en die hebben € 19.996
overgemaakt naar Kenia. Nadere informatie in bijgaande Nieuwsbrief.
De fondswerving voor Corona heeft € 8958 opgeleverd, waarvan € 2500 van stichting KOOK.
Balans:
Kapitaal ING rekening 1 januari
Kapitaal ING rekening 31 dec.
Toename liquide middelen in 2020

€ 15.740
€ 31.583
€ 15.842

Van het saldo op 31 december is bestemd voor de school in Simba: € 4222 (jaar 2019) + €
18.869 = € 23.091. Reserves te besteden aan andere projecten: € 8492,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

Nieuwsbrief Corona hulp Kenia juli 2020

Corona in Kenia
Corona is een wereldwijd probleem, maar de
armste mensen lijden het meest. Onze
projectpartners: Fr. Nkaai en Fr. Sankale wonen
en werken ten zuiden/oosten van Nairobi. Daar
zijn relatief veel Corona besmettingen
vastgesteld en de gevolgen van de Lock-down
zijn dramatisch. Zeer veel kostwinners hebben
geen werk, geen inkomen en dus geen voedsel.

Voedsel en Corona preventie:
Het bedrag van € 20.000 zal als volgt besteed
worden:
• Bewustwording, voorlichting en kosten
van transport: € 2.000
• Mondkapjes, zeep, ontsmettingsmiddelen: € 4800
• Voedselpakketten bestaande uit mais,
bonen en aardappelen: € 13.200
•

De aller armsten helpen
De Fathers hebben de armste gezinnen
geselecteerd in samenspraak met de
dorpsoudsten, gemeenteambtenaren en leden
van de Christelijke gemeenschappen. Op deze
manier worden er in zo’n 40 dorpen / wijken
400 gezinnen bereikt.
In totaal worden 2000 mensen geholpen.

Alle goederen worden lokaal ingekocht.
Totaal zullen 400 gezinnen steun ontvangen.
Per gezin is dat € 50,-.

Wat doen wij? Eerste actie half mei
Naar aanleiding van alarmerende berichten uit
Kenia hebben we begin mei een snelle actie
uitgevoerd en die leverde € 1600 op. Dat
hebben we snel overgemaakt en daarmee
hebben de Fathers de ergste nood kunnen
ledigen voor een beperkt aantal gezinnen.
Tevens hebben ze kunnen ervaren wat een
goede manier is om de hulp te distribueren.

Jouw bijdrage is meer dan welkom
Ongeveer de helft van die € 10.000 heeft Share
reeds ontvangen voor Corona hulp, terwijl de
andere helft geleend is van andere projecten
van Share, zoals steun aan kwetsbare kinderen
en de bouw van een school.

Begin juli zullen de Fathers, met hun
hulptroepen, de goederen en de
voedselpakketten naar de geselecteerde
gezinnen brengen.

Ons doel is om binnen twee maanden
tenminste € 5.000 in te zamelen, zodat andere
toezeggingen ook nagekomen kunnen worden.
Als er meer binnenkomt, zullen we dat volledig
besteden aan extra Corona noodhulp. De piek
van de besmettingen moet in Kenia nog
komen.

De Wilde Ganzen verdubbelde onze bijdrage
In april hebben we een aanvraag ingediend bij
de Wilde Ganzen en eind juni kwam de
definitieve goedkeuring. Stichting Share draagt
€ 10.000 bij en dat wordt door de Wilde Ganzen
aangevuld tot € 20.000.

IBAN: NL88INGB 0009 0288 45
Stichting Share
Onder vermelding van: Corona
Mocht je vragen hebben, wij horen het graag.
Neem contact op met Pieter Bijl via:
pt.bijl@gmail.com / 06-30790792 of kijk op
www.stichtingshare.org

