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Jaarverslag Stichting Tendo 2012

Bestuur
Het bestuur van Stichting Tendo bestaat momenteel uit 5 leden. Onze voormalige voorzitter en
initiatiefnemer, Albertjan Haan, is alleen nog als adviseur actief. Dit i.v.m. het feit dat hij inmiddels in Utrecht
woont en zijn studie moet afronden. De werkzaamheden zijn onderling verdeeld.
Stichting Tendo
Stichting Tendo is een organisatie voor ontwikkelingshulp die samenwerkt met de Keniaanse stichting Action
Ministry. Wij proberen op kleine schaal minderbedeelden een steun in de rug te geven zodat ook zij een kans
hebben op een menswaardig bestaan. Vanuit Nederland proberen wij Peter Ochiel en zijn stichting Action
Ministry zoveel mogelijk financieel te steunen, voornamelijk door middel van kleinschalige acties.
Peter Ochiel en Action Ministry
Action Ministry zet zich al vanaf 2004 in voor de bewoners van Blessed Camp. Dit ligt in Msambweni en is een
kleine gemeenschap en een voormalig lepradorp 60 km ten zuiden van Mombasa. 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 € 60 per maand. Dit heeft tot gevolg dat er inmiddels een hele grote vooruitgang is geboekt
in het dorp en in het leven van de bewoners. Ook in 2013 gaan we door met de maandelijks betaling van deze
€ 60.00. Een You Tube filmpje van Blessed Ccamp is te zien op de site van Doingoood.
http://www.youtube.com/watch?v=bbJrwhvhDn4
Bezoek Peter Ochiel aan Nederland.
In oktober 2012 is Peter Ochiel op uitnodiging van Doingoood in Nederland geweest voor totaal 3 weken.
Ook in Zuidlaren mochten wij hem ontvangen. Wij hebben hem zaken laten zien die een link hebben met
Blessed Camp, o.a. een tuinbouwproject (Buurderij Balloo), de Ontmoetingskerk op het terrein van Lentis
(collectes voor Tendo) en een aantal ontmoetingen geregeld: o.a. met Johan en Yvonne Westerhof van Plaats
de Wereld, (Tynaarlo) en Dhr. O. de Boer van de Rabobank Zuidlaren). Ook is Peter geïnterviewd door Ronald
Veenstra van de plaatselijke krant Oostermoer Noordenveld. Dit heeft geresulteerd in een groot artikel in
deze (plaatselijke) krant. Tevens is er een ontmoetingsavond georganiseerd voor belangstellenden. Hier
waren ongeveer 20 mensen aanwezig. Peter heeft hier het verhaal verteld over Blessed Camp , over de
bewoners en zijn passie voor de mensen. Tevens waren 2 films beschikbaar en een PowerPointpresentatie.
Aan het eind van de avond was iedereen erg onder de indruk van zijn verhaal.

Stichting Tendo
Kastelenakkers 20
9472 PL, Zuidlaren
050-4093950
info@stichtingtendo.nl
www.stichtingtendo.nl
KvK. 01141028
Rabobank
15.29.99.086

Jiggers oftewel zandluizen
Tijdens het bezoek van Peter werden we geconfronteerd met een groot probleem in Blessed Camp, nl. het
probleem van de jiggers. Dit zijn zandluizen die zich in de (blote) voeten van vooral kinderen nestelen en daar
eitjes leggen. Ze richten daar grote schade aan wanneer er niets aangedaan wordt. Het blijkt dat de grond in
Blessed Camp erg besmet is met deze beestjes, maar ook in de huizen is de grond besmet, vanwege de
zandvloeren. Er is een verpleegster die op vrijwillige basis de kinderen helpt om de beestjes te verwijderen,
maar preventie is van groot belang. Daarvoor zou de grond ontsmet moeten worden en de huizen van een
cementen vloer moeten worden voorzien. We besluiten om de opbrengst van de kerstverloting 2012 voor
dit doel te bestemmen.
Financiën
In 2012 hebben we ongeveer € 4800 ,00 kunnen overmaken naar Kenia voor verschillende projecten.
Een (klein) overzicht:
Sanitair
1600.00
Waterput Got Osimbo
920.00
Salaris Peter
750.00
Farmproject
1250.00
Naaiproject*
325.00
* Het naaiproject in Blessed Camp is geen project van Stichting Tendo, maar wij hebben artikelen van de
bewoners gekocht om tijdens onze activiteiten te verkopen. Door de opbrengst hiervan kunnen de bewoners
stoffen en materialen aanschaffen.
De financiële administratie van Tendo wordt door Administratiekantoor Miske te Zuidlaren jaarlijks
belangeloos gecontroleerd.
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. Met beide gaat het goed op school; stichting Tendo
ontvangst af en toe de schoolresultaten.. Tumaine zijn moeder is een lepra slachtoffer en zijn vader is
overleden toen hij klein was. Door deze middelbare school opleiding hoopt hij zijn moeder, 2 broers en 2
zussen later financieel te kunnen ondersteunen.
Siajabu is opgegroeid bij zijn tante “mama Esther”; zij is ook lepra slachtoffer. Zijn vader heeft het gezin
verlaten nog vóór hij geboren werd en hij heeft hem dus nooit gekend. Zijn moeder en tante hebben zelf
geen geld, maar door de steun van stichting Tendo kan hij toch een middelbare school opleiding volgen.
School.
De school in “Blessed Camp” is door Doingoood en Students for Children gefinancierd, maar Stichting Tendo
heeft het sanitair hiervoor betaald. De school is in augustus 2012 in gebruik genomen en de allerkleinste
kinderen krijgen hier les. Totaal gaan er ongeveer 75 kinderen naar deze school in 3 groepen. Er is echter
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maar één leerkracht beschikbaar. De rest van de lessen en andere schoolzaken worden verzorgt door niet
gekwalificeerde personeel. Een extra leerkracht is dus nog een grote wens. The Public Health Departement
van Kenia heeft de school in 2012 geïnspecteerd en mede door het goede sanitair, heeft de school een hele
goede beoordeling gekregen.
Farmproject.
In “Blessed camp” is een landbouwproject gestart. De grond wordt bewerkt door de lokale bewoners (voor
zover mogelijk) en er worden groenten e.d. verbouwd voor eigen consumptie. Er is een waterput geslagen,
bittere noodzaak voor het besproeien van de gewassen. Het gezondere, zelf verbouwde voedsel dat de
mensen nu kunnen krijgen heeft een positieve ontwikkeling op de hun gezondheid.
In de loop van 2012 is ook een stuk grond gehuurd ongeveer 30 km buiten Msambweni. Deze grond wordt
bewerkt door gehuurde werknemers. De opbrengsten zijn ook bestemd voor het lepradorp. In 2013 zullen de
eerste oogsten kunnen worden binnengehaald. Stichting Tendo heeft € 1250 bijgedragen voor dit project.
Waterput.
Tijdens het bezoek van Albertjan en Rebekka aan Kenia eind 2011, is een spontane actie gestart om een
waterput in het dorp Got Osimbo (in het westen van Kenia en geboortedorp van Peter) te realiseren.
Hiervoor hebben zij een sponsortocht naar de top van de Mount Kenia georganiseerd. Het grootste deel van
het geld was in 2011 al binnengehaald, maar mede door de sterk wijzigende wisselkoers, was dit nog
onvoldoende. Stichting Tendo heeft in 2012 de rest van het geld, € 920, kunnen aanvullen en zodoende is het
project inmiddels afgerond. Het water kan door een elektrische pomp diep uit de grond worden opgepompt
en is gecontroleerd door een laboratorium en van goede kwaliteit bevonden. De waterput is van groot
belang voor de bewoners van Got Osimbo. De zware jerrycans waarmee het water tot voor kort moest
worden vervoerd en door de vrouwen op het hoofd werden gedragen heeft in de loop der jaren voor veel
gezondheidsproblemen gezorgd, zoals rugpijnen en borstproblemen.
Millennium Gemeente Tynaarlo.
Onze stichting is ook in 2012 weer vertegenwoordigd geweest in de Millenium werkgroep van de gemeente
Tynaarlo. Er is voor alle basisscholen in de gemeente een zgn. scholenmap gemaakt waarin de verschillende
goede-doelen organisaties van de gemeente zich middels een soort nieuwsbrief kunnen presenteren. Veel
scholen kiezen jaarlijks uit de scholenmap een doel waaraan op school aandacht wordt besteedt en waarbij
middels uiteenlopende schoolacties geld wordt ingezameld voor het gekozen doel. Wij hopen natuurlijk dat
één van de scholen de projecten van Tendo gaat kiezen.
Hoe komen we aan geld?
Wij zijn voor een groot deel afhankelijk van donaties en giften. Verder houden we gedurende het jaar ook
acties om geld op te halen. Men kan incidenteel een gift geven, maar ook donateur worden.
In 2012 hebben we de volgende acties gehouden:
Wandeldag
In mei hebben we al weer de 4e wandeldag georganiseerd. Voor het eerst hadden naast 4 wandelroutes nu
ook 2 fietsroutes. Dit jaar heeft dagblad Trouw gereageerd op ons persbericht door een mooi artikel aan één
van de routes te wijden. Deze route was, n.a.v. dat artikel, ook te bestellen, zodat liefhebbers deze wandeling
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op een zelf gekozen moment konden wandelen. De actie heeft ongeveer € 500.00 opgeleverd.
Boekenverkoop
Al diverse jaren verzamelen we 2e hands boeken die we dan vervolgens te koop aanbieden op de
verschillende markten. We hebben in 2012 de beschikking gekregen over een mooie verwarmde loods waarin
we onze boeken kunnen bewaren en sorteren. Tevens hebben we (statiegeld) kratten aangeschaft. Het
voordeel hiervan is dat we nu veel gemakkelijker een marktkraam kunnen in- en uitruimen. In de zomer
hebben we op de zomermarkten in Zuidlaren gestaan. In 2012 heeft deze verkoop een nettobedrag
opgeleverd van ruim € 700,00.
Najaarsfair
Op de najaarsfair in Zuidlaren zijn de souvenirs te koop aangeboden die Albertjan heeft meegenomen uit
Kenia. Er is direct al flink van verkocht, maar er is ook nog over voor een volgende keer. Tevens hebben we
veel mensen kunnen vertellen over ons werk in Kenia. We hebben voor bijna € 200,00 verkocht.
Collectes
In de Ontmoetingskerk (op het terrein van Lentis, Zuidlaren) is 3 x gecollecteerd voor Tendo in een
zondagmorgendienst
Kerstverloting
Dit jaar hebben we op vrijdagavond en zaterdag bij de COOP van der Velde in Zuid-es en Albert Heijn,
Zuidlaren gestaan om de loten te verkopen. We hebben weer prijzen gekregen van diverse zuidlaarder
ondernemers. Ook hebben we loten verkocht op de Kerstmarkt in Zuidlaren. De trekking is weer verzorgd
door mr. E.Akkerman, notaris te Zuidlaren. De verloting heeft € 1000.00 opgeleverd. De opbrengst is voor de
bestrijding van eerder genoemde zandluizen in Blessed Camp. Aan het eind van het jaar kregen we nog het
geweldige bericht dat er door New Nexus, een ICT-bedrijf uit Tynaarlo, een donatie zal worden gedaan van €
1250.00, bestemd voor het anti zandluizenproject.
Subsidies
Tendo heeft voor haar activiteiten 2 x subsidie ontvangen van de gemeente Tynaarlo als tegemoetkoming in
drukkosten

Zuidlaren, september 2013
Janny de Groot

