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Jaarverslag Stichting Tendo 2011

Bestuur
Het bestuur van Stichting Tendo bestaat uit 7 leden. Door diverse andere verplichtingen en omstandigheden
kan niet iedereen altijd even actief zijn. In 2011 is de voorzitter van Stichting Tendo, gedurende 3 maanden in
Kenia geweest. Inmiddels is hij woonachtig in Utrecht. In de toekomst zal dit mogelijk ook problemen
opleveren met het bezoeken van vergaderingen etc. Voor 2012 moeten we ons herbezinnen over de
structuur van onze stichting.
Financiën
In 2011 hebben we ongeveer € 8000,00 kunnen overmaken naar Kenia voor verschillende projecten.
Een klein overzicht:
Voedselprogramma
1000.00
Sanitair
3650.00
Waterput Got Osimbo
1490.00
1
Schoolgeld Siajabu en Tumaine
1200.00
Salaris Peter
600.00
De financiële administratie ligt op dit moment ter goedkeuring bij Administratiekantoor Miske, Zuidlaren. Dit
gebeurt geheel belangeloos.
Peter Ochiel
We werken in Kenia samen met Peter Ochiel en zijn stichting Action Ministry. Action Ministry zet zich al vanaf
2004 in voor de bewoners van Msambweni, Blessed Camp, een voormalig lepradorp 60 km ten zuiden van
Mombasa. Action Ministry zet zich tevens in om de leefomstandigheden te verbeteren in sloppenwijken in
Mombasa. Het werk in de sloppenwijken staat echter nog in de kinderschoenen en bestaat voornamelijk uit
het onderhouden en uitbreiden van contacten met bewoners uit de sloppenwijken. Er worden kleine
projecten opgezet, zoals het starten van kleine ondernemingen (verkoop van kleding, houtskool e.d.) Sinds
stichting Tendo vanaf 2009 actief is en geld inzamelt voor het dorp Msambweni is er al veel veranderd. Veel
huizen zijn opgeknapt en regelmatig worden de wonden verzorgd die de mensen hebben overgehouden aan
de lepra. Tevens is er een voedselprogramma opgezet. Stichting Doingoood (www.doingoood.nl )is ook actief
in dit gebied en organiseert vrijwilligersprojecten en ondersteunt eenmalige projecten. Vanaf 2010 hebben
we samen met stichting Doingoood gezorgd voor het salaris van Peter, waardoor hij fulltime beschikbaar is
voor de projecten. Doingoood betaald €130 en stichting Tendo €50 per maand. Dit heeft tot gevolg gehad dat
er inmiddels een hele grote vooruitgang is geboekt in het dorp en in het leven van de bewoners. Ook in 2012
gaan we door met de maandelijks betaling van deze €50.00. Een Youtube filmpje van Blessed camp is te zien
op de site van Doingoood. http://www.youtube.com/watch?v=bbJrwhvhDn4
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Hiervan is ook al 600.00 voor het jaar 2012.
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Students for Children.
Sinds september 2009 heeft de stichting contacten met de stichting Students for Children uit Amsterdam.
Deze stichting sponsort kinderen uit Msambweni zodat zij naar de Msingi Bora Academy kunnen. Dit is een
privé basisschool. (Dit is de enige mogelijkheid op goed onderwijs) Zij betalen voor het lesgeld,
schooluniformen, computerlessen etc. In 2009 is er begonnen met het sponsoren van vijf kinderen. Dit aantal
groeide uit naar tien in januari 2011 en naar elf in mei 2011. Vanaf 2012 zullen dit 17 kinderen zijn. Voor
meer informatie: www.studentsforchildren.nl
Tumaini en Siajabu
Vanaf januari 2011 worden deze beide jongens gesponsord door stichting Tendo. Beide jongens gaan naar
het voortgezet onderwijs en komen uit Msambweni. Ook voor 2012 gaan we hier mee door. Beide jongens
doen het goed op school en hebben beide hun schooljaar afgerond en gaan door naar het volgende jaar, de
tweede klas van High school. Deze start in januari 2012.
School.
Al geruime tijd waren er plannen om een school te bouwen in Msambweni. Deze school is bedoeld voor de
allerkleinste kinderen. Een aantal kinderen wordt al gesponsord door Students for Children, maar er is nog
altijd een grote groep die niet naar school kan. Voor deze school is geld beschikbaar gesteld door Doingoood
en Students for Children. In 2009 heeft de Rabobank geld beschikbaar gesteld aan Stichting Tendo voor het
realiseren van sanitair. Dit geld is nu gebruikt om toiletten te realiseren in deze nieuw gebouwde school. Ook
konden we nog “eigen” geld bijleggen. Het sanitair is ook toegankelijk voor de bewoners van het dorp. In
2010 was er door Stichting Tendo reeds geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van het land waar de
school wordt gebouwd. Inmiddels is begonnen met de bouw en is reeds voor een groot deel afgerond. Het
ligt in de bedoeling om volgend schooljaar (januari 2013) te starten met de school. Dit jaar wordt dan
gebruikt om de benodigde inrichting en materialen aan te schaffen. Tevens moeten leerkrachten worden
aangesteld.
Voedselprogramma.
Door Action Ministry werd in het verleden wel gewerkt aan een voedselprogramma. Door gebrek aan geld
was dit echter maar sporadisch. In 2011 heeft ook Students for Children hier geld voor gedoneerd waardoor
men tenminste 1 x per dag over een goede maaltijd kon beschikken. Ook Stichting Tendo heeft in oktober het
geld dat door de Rabobank beschikbaar was gesteld, hiervoor overgemaakt. Hierdoor zijn de bewoners van
Msambweni voorlopig verzekerd van 1 goede maaltijd per dag.
Bezoek voorzitter Stichting Tendo aan Kenia
Eind augustus 2011 is de voorzitter van Stichting Tendo, Albertjan Haan, vertrokken naar Kenia. Begin
november is hij teruggekeerd. Hij heeft daar de projecten bezocht, geëvalueerd en nieuwe plannen
besproken. Hij was onder de indruk van hetgeen er de afgelopen 3 jaren was gebeurd. Een apart verslag van
dit bezoek volgt z.s.m. en wordt dan via de website beschikbaar.
Waterput.
Een spontane actie tijdens dit bezoek was de sponsortocht naar de top van de Mt Kenia voor het realiseren
van een waterput in het dorp Got Osimbo. Dit is een afgelegen dorp in de buurt van Het Victoriameer in het
westen van Kenia. De dorpsbewoners moeten ver lopen door een moeilijk toegankelijk gebied om water te
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halen. Dit water is ook nog van slechte kwaliteit. De actie heeft €1500.00 opgebracht. Inmiddels, maart 2012,
is er totaal van ruim 2000.00 binnen. Echter, mede door de sterk wijzigende wisselkoers en het waterpeil,
blijft er nog een bedrag nodig van ongeveer € 600.
Acties
Wandeldag
In mei 2011 hebben we al weer de 3e wandeldag georganiseerd. Traditiegetrouw zijn we weer gestart in
Gasteren waar 4 verschillende afstanden gelopen konden worden door het prachtige landschap van de
Drentsche AA. De actie heeft netto €356.00 opgebracht. Voor 2012 staat er een uitbreiding met fietsroutes
op de planning. Tevens zijn er contacten gelegd met dagblad Trouw voor de promotie.
Boekenverkoop
Sinds een paar jaar verzamelen we boeken die we dan vervolgens te koop aanbieden op de markt. Dit heeft
totaal in 2011 een bedrag opgeleverd van €600.00. Ook in 2012 gaan we hiermee door. Er liggen nog veel
boeken te wachten op een nieuwe eigenaar.
Kerstverloting
Ook de kerstverloting is alweer voor de 3e keer georganiseerd. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om ons te
concentreren op 1 dag en dan in 3 winkels tegelijk te staan. De opbrengst is bestemd om geiten aan te
schaffen in Msambweni en eventueel andere inkomsten genererende activiteiten. Deze activiteiten zijn
gericht op empowerment van de lokale bevolking en de bevordering van hun
zelfstandigheid/onafhankelijkheid. De actie heeft netto ongeveer €1250,00 opgebracht.
Souvenirs
Uit Kenia is voor €265 meegebracht aan souvenirs. Dit zijn kleine artikelen gemaakt in Mombasa. Er zijn
afspraken gemaakt om dit te verkopen op een plaatselijke najaarsfair in 2012.

Zuidlaren, 4 maart 2012

