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VOORWOORD
2020 werd een jaar als nooit tevoren. De hele wereld was in rep en roer. In ban van het coronavirus.
Ook in Kenia. In maart werden net als in Nederland alle scholen gesloten, ook al waren er nog maar 3
besmettingen. Onze meisjes moesten naar huis. Dat waren spannende tijden. Want zouden ze wel in
veiligheid blijven? In die barre tijden, ook economisch gezien, had uithuwelijking zomaar kunnen
gebeuren. Veronicah en Naomi van onze lokale partner AJAM hielden zo veel als dat kon contact met
moeders en dochters en dus een oogje in het zeil.
Toch kon het gebeuren dat een van de meisjes misbruikt werd en zwanger raakte. Dat voelt als een
steek in je hart. Mijn moedergevoel voor onze meisjes kwam boven. Want ik heb ze in mijn hart
gesloten. Je wilt er op dat moment zijn voor haar, haar in je armen nemen en zeggen ‘het komt goed’.
Door corona was het ook een jaar met maar weinig activiteiten voor de stichting. Verjaardagsfeesten
werden afgeblazen, sponsorlopen gingen niet door. Het werd een jaar met digitale activiteiten zoals
Giving Tuesday, maar gelukkig ook de 40-dagenkalender van Margreet en de flessenactie bij de
Jumbo.

Ondanks alles was het een goed jaar. Dankbaar voor alle mensen die onze stichting en vooral onze
meisjes een warm hart toedragen. Trots op wat we bereikt hebben tot dusver, gemotiveerd om te
blijven doorgaan. En bovenal trots op onze 11 meiden Grace, Margaret, Hannah, Tipaya, Hellen, Mercy,
Gladys, Sarah, Silviah, Elizabeth en Cicilia.
Dank jullie wel voor jullie support, voor jullie steun, voor jullie donaties. Dankzij jullie kunnen onze
meiden werken aan hun toekomst.
Hartelijke groet,
Judith Roeleveld
Voorzitter
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
Hoe het begon
In september 2016 maken Judith en Cristel een
reis door Kenia als vrijwillig reporter voor
Mensen met een Missie. Zij bezoeken daar
projecten die deze organisatie financieel steunt
en gaan in gesprek met lokale hulpverleners en
vrijwilligers, en de mensen die baat hebben bij
deze projecten. Masai-vrouw Mary neemt hen
en de lokale hulporganisatie AJAM mee naar
haar geboortedorp. Daar vertelt ze in de
schaduw van een acaciaboom haar verhaal. Hoe
het women empowerment project van AJAM
haar heeft gebracht tot waar ze nu is.
De toevallige ontmoeting met ‘Kamaria’
Daarna mogen Cristel en Judith de huisjes zien
die achter een heg van doorntakken liggen, in
de manyatta (kraal). Judith vertelt: “Dan zie ik
dat we ook een huisje van binnen mogen
bekijken. Het is er aardedonker. Ik moet echt
even wennen. Gelukkig komt er een jongen met
een lampje. Ik loop verder. Daar ontmoet ik
‘Kamaria’. Ik vraag of ik een foto mag maken.
Dat mag. Dan vertelt ze iets waardoor ik stil val.
‘Mijn vader wil me weggeven, maar ik wil mijn
school afmaken. Er is geen geld voor school.’
Uithuwelijken? Dit meisje? Ze is hooguit een jaar
of 15. Ze doet onopvallend haar hand open in
haar schoot, alsof ze mij om geld vraagt. Ik kan
en wil haar helpen, maar haar nu geld geven is
niet de oplossing.
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Onze reisleider Gathoni staat nu naast me en ik
leg haar de noodkreet van dit meisje voor. We
gaan naar buiten waar we verder praten. Ik
schiet iemand van AJAM aan en vertel haar over
dit meisje. ‘Is er iets dat AJAM voor haar kan
doen?’, vraag ik. Ik krijg een antwoord dat ik niet
volg, maar ze laat wel het meisje naar buiten
komen. Ze praat met haar. Ik draai me om, doe
een paar stappen en blijf dan aan de grond
genageld staan. Ik voel mijn tranen opkomen.
Wat een contrast met het verhaal van Mary. Het
is me wel duidelijk dat er nog een hoop werk te
doen is.
’s Avonds blijkt dat het balletje is gaan rollen. Ook andere AJAM-medewerkers zijn nu op de hoogte
van de noodkreet van ‘Kamaria’. Masai-vrouw Mary wordt ingeschakeld om te onderhandelen met
de vader die blijkt haar broer te zijn. Yes! Dit is super! Die avond besluiten Cristel en ik ‘Kamaria’ en
ook haar zusje, dat hetzelfde lot wacht, financieel te steunen.”

Margaret

Hannah

In november 2016 krijgen we te horen dat de vader van Grace (alias Kamaria) en Margaret akkoord
is. Father Shirima van AJAM zoekt een boarding school voor de meisjes, waar ze in januari 2017
starten. Kamaria naar school wordt geboren. Toen nog als privéproject, en nu sinds 9 februari 2018
als officiële stichting. Voor de officiële oprichting besluiten we al ook een derde meisje op school te
laten starten, omdat het schooljaar in Kenia gelijkloopt met het kalenderjaar. Tussentijds starten is
bijna niet mogelijk. Het derde meisje Hannah begint in januari 2018.
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De naam ‘Kamaria’
Wij zeggen Ka-ma-ri-a. Het is een Afrikaanse
naam uit het Swahili en betekent ‘zoals het licht
van de maan’. Grace kwam voor zichzelf op,
toen Judith haar in de donkere hut van haar
familie ontmoette. Ze was zoals het maanlicht in
een donkere nacht. Het leek ons mooi juist die
naam te gebruiken voor onze stichting, omdat
het gaat om meisjes die gezien mogen worden.

Oprichting
Op 9 februari 2018 wordt Stichting Kamaria naar
school opgericht bij Van Dijk De Jongh
Notarissen, van Flevium Notariaat te Dronten.
De stichting stelt zich ten doel:

Het realiseren en bevorderen van de
mogelijkheden tot het volgen van onderwijs
door tienermeisjes in Kenia, die door armoede
geen onderwijs kunnen volgen en het risico
lopen uitgehuwelijkt of uitgebuit te worden.
Door onderwijs te volgen staan deze meisjes
steviger in hun schoenen voor nu en in de
toekomst.
Dat doen wij:
•
•

In samenwerking met de lokale hulporganisatie, onze samenwerkingspartner AJAM
Door informatie en voorlichting op scholen en aan kerkelijke en maatschappelijke organisaties
te geven
Door acties te organiseren om geld te genereren voor het realiseren en bevorderen van de
mogelijkheden tot het volgen van onderwijs door bovengenoemde tienermeisjes.
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Activiteiten van stichting Kamaria naar school
Doorlopende activiteiten

Overleg als bestuur
Als bestuur overleggen we regelmatig over grote en kleine zaken. Dat doen we met minimaal een
bestuursvergadering per jaar live of via online vergaderen, via de mail, telefoon en Whatsapp.

Contact met Kenia
We hebben regelmatig contact met father Shirima van onze lokale samenwerkingspartner AJAM. Over
de financiën en hoe het met de meisjes gaat. We ontvangen ook brieven en foto’s.

Updates via sociale media (Facebook, Instagram)
Via onze Facebook-pagina en ons Instagram-profiel houden we volgers op de hoogte van alle
activiteiten acties voor en door onze stichting, en delen we inspirerende berichten.

Updates via mail
We versturen ongeveer vijf updates per mail over het werk dat we doen en hoe het met onze meisjes
gaat.
Januari

Onze elf meisjes starten hun schooljaar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Grace gestart in 2017, nu in het vierde jaar
Margaret in 2017, nu in het vierde jaar
Hannah in 2018, in het derde jaar
Tipaya in 2019, in het tweede jaar
Hellen in 2019, in het tweede jaar
Mercy in 2019, in het tweede jaar
Gladys in 2019, in het tweede jaar
Sarah in 2020, in het eerste jaar
Silviah in 2020, in het eerste jaar
Elizabeth in 2020, in het eerste jaar
Cicilia in 2020, in het eerste jaar

Februari

We bestaan 2 jaar
Met veel trots en blijdschap kijken we deze dag
terug op ons eerste jaar. En met veel
enthousiasme en motivatie kijken we uit naar
komend jaar.
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Cristel in de Libelle
Onze penningmeester Cristel staat in de rubriek
‘Dit doe ik’ van de Libelle.
“In 2016 ging ik voor Mensen met een Missie
naar Kenia. We werden er aangesproken door
Grace, een Masai-meisje: ‘Ik word uitgehuwelijkt,
wat moet ik doen?’. Haar vader bleek geen geld
te hebben om haar naar school te laten gaan,
dus moest hij haar uithuwelijken. Dit raakte mij
zo dat we besloten de verantwoordelijkheid
voor het schoolgeld van Grace op ons te nemen.
Dit leidde tot de oprichting van Stichting
Kamaria naar school. Sinds begin 2019 gaan al 7
meisjes naar school en in januari zijn er weer 4
gestart. Ze zijn blij met de kans die ze krijgen en
hebben mooie toekomstdromen. Onderwijs is
dringend nodig om deze positie te verbeteren.”
Maart

De scholen in Kenia gaan dicht
Ook in Kenia is het coronavirus opgedoken. De
regering heeft snel besloten om alle scholen te
sluiten. Onze meisjes moeten daarom
noodgedwongen naar huis. Onze lokale partner
AJAM houdt ze goed in de gaten. We hopen dat
het goed met ze zal blijven gaan.

Bestuursvergadering
Dankzij digitale middelen kunnen we toch met
elkaar vergaderen. Wat is het fijn om elkaar toch
even te zien in deze tijd. Te brainstormen over
nieuwe dingen. En verse input te krijgen van
onze vrijwilliger uit Tilburg. Lang leve de
techniek!
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Augustus

Onze meiden zijn nu al 4 maanden thuis

September

Flessenactie Jumbo
We zoeken contact met Jumbo den Blanken in Baarn
en ons doel wordt gekozen voor de flessenactie van
september. Klanten van de Jumbo kunnen hun
statiegeld doneren aan onze stichting en helpen zo
mee aan het onderwijs voor meisjes. Totaal levert de
actie € 450,50 op.
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11 weken, 11 meisjes
Vanaf september besteden we elke week
aandacht aan 1 van onze meisjes. Wie zijn
ze? Wat is hun voorgeschiedenis? En in
welke fase van het voortgezet onderwijs
zitten ze? Zo laten we onze volgers op
sociale media kennis maken met onze 11
meisjes.

Oktober

Grace en Margaret weer naar school
Grace en Margaret kunnen na 6 maanden thuis
zitten vanwege de lockdown weer naar school.
Het eerste trimester hadden ze in maart
afgerond. Nu starten ze met het tweede. Om zo
toe te werken naar hun eindexamen. We
schrikken van de foto van de twee meiden,
omdat we zien wat die maanden thuis, vooral
met Margaret hebben gedaan. Ze is zo dun
geworden door het voedselgebrek. Wat fijn is
het dat ze nu weer op een plek is met voldoende
eten en ook uitdaging.
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December

Giving Tuesday
Op dinsdag 1 december is het Giving Tuesday
Dit is een wereldwijde actiedag om goed te
doen. Met een knipoog naar Black Friday en
Cyber Monday hebben we 5 Giving Tuesday
Deals bedacht: 1 maand onderwijs, in veiligheid,
onderdak of voeding voor slechts €19,99.
Met een Tikkie voor een Toekomst kunnen onze
supporters meehelpen aan de toekomst van de
meiden van Kamaria naar school. De actie bracht
totaal € 807,32 op. Een heel mooi bedrag!
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Onmisbaar: supporters, donateurs & partners
Supporters komen in actie
Supporters zijn voor ons donateurs die in actie komen voor stichting Kamaria naar school. Ze
bedenken een activiteit waarmee ze geld kunnen inzamelen voor onze stichting.
Door corona lag een hoop stil, zo ook acties voor goede doelen als de onze.

Verjaardagsgeld

Verkoop veertigdagenkalender

Gift vanuit een fonds

Collecte kindernevendienst en gift diaconie

Donateurs die giften geven
Donateurs zijn mensen, organisaties en bedrijven die een gift doneren aan ons. Eenmalig of
periodiek. In ons derde jaar verwelkomen we een aantal nieuwe, vaste donateurs, en tientallen
eenmalige donateurs.
Partners ondernemen maatschappelijk verantwoord
Partners zijn bedrijven die met gesloten beurs werk voor ons verrichten. Voor ons is het belangrijk
dat we zoveel mogelijk van onze inkomsten gebruiken voor het onderwijs van onze meisjes. Daarom
zoeken we samenwerking, incidenteel en structureel, op vrijwillige basis en/of met gesloten beurs.
In 2020 zijn we geen nieuwe samenwerkingen aangegaan.
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TOEKOMST
Activiteiten van stichting Kamaria naar school
We blijven in 2021 natuurlijk nauw in contact met father Shirima van onze partner AJAM. Ook gaan we
door met het versturen van updates via Facebook, Instagram en Twitter en via de mail. We willen
onderzoeken of er meer fondsen zijn die ons financieel kunnen steunen. We gaan op onderzoek uit
om de meiden ook een vervolgopleiding te kunnen bieden. En bovenal gaan wij door met waar we
mee bezig zijn: vanuit ons hart zorgen dat onze meisjes en meer naar school kunnen gaan.

Activiteiten van anderen voor stichting Kamaria naar school
Er zijn nog nauwelijks activiteiten die supporters in 2021 voor ons organiseren bekend. Wat we wel
weten is, dat in februari en maart iemand voor de vierde keer zelf samengestelde
veertigdagenkalenders voor volwassenen verkoopt aan bezoekers van de Paaskerk te Baarn.

ORGANISATIE
Gegevens
Naam
RSIN

: Stichting Kamaria naar school
: 858488553

Mailadres
Webadres

: info@kamarianaarschool.nl
: www.kamarianaarschool.nl

Postadres

: Plantage 46, 3742 DM Baarn

KvK-nummer
Bank

: 70861196
: NL51 ABNA 0813 2163 11

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten Judith Roeleveld (voorzitter), Barbara Grims
(secretaris) en Cristel Weber (penningmeester).

Als bestuur werken we natuurlijk op vrijwillige basis en ontvangen we dus geen beloning voor ons
werk. Eventueel afreizen naar Kenia betalen we dan ook uit privémiddelen. Beide gelden natuurlijk
ook voor andere vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting.

Taakverdeling
Judith Roeleveld

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de

Voorzitter

buitenwereld. Zij heeft de volgende taken:
• Leidt vergaderingen
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• Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de
bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
• Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden
• Coördineert en verzorgt de algemene externe communicatie via mailings,
website en Facebook
Barbara Grims
Secretaris

De secretaris legt besprekingen en administratie vast. Zij heeft de volgende
taken:
• Maakt de agenda en notulen van vergaderingen
• Bewaart en beantwoordt correspondentie zowel op papier als digitaal en per
mail

Cristel Weber
Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende
taken:
• Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
• Verricht en ontvangt betalingen.
• Houdt het kas- en het bankboek bij.
• Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de
stichting
• Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
Financieel verslag 2020
Door Cristel Weber, penningmeester
Ook voor Kamaria naar school verliep 2020 anders dan verwacht door corona. Sponsorlopen en
rommelmarkten werden geannuleerd en Rotary- en Lions clubs organiseerden weinig tot geen
bijeenkomsten of activiteiten. Onze inkomsten liepen dan ook € 5.800,00 terug ten opzichte van 2019.
We zijn er echter trots op dat we een vaste basis aan donateurs hebben die ons ook in 2020 weer
steunden. De periodieke giften bedroegen samen € 3.197,00.
Onze voorzitter wist ook een hele mooie éénmalige donatie binnen te halen; dit fonds steunde ons
met het prachtige bedrag van € 4.800,00 met de afspraak dat we voor dat bedrag twee meisjes zouden
laten starten. Ook het 40-dagenproject was met een opbrengst van € 1.542,00 weer een fantastisch
succes!
Dit jaar besteedden we voor het eerst meer en op een consistentere manier aandacht aan Giving
Tuesday. Deze organisatie helpt non-profit organisaties om geld in te zamelen door jaarlijks aan het
einde van het jaar wereldwijd mensen op te roepen niet alleen te consumeren, maar ook te doneren. In
2020 leverde ons dat € 917,00 op, met de ambitie omdat in 2021 te overtreffen.
Uiteindelijk bedroegen onze inkomsten € 13.044,00 euro, wat bijna € 6.000,00 meer was dan begroot.
Door corona sloten ook de scholen in Kenia. Voor de meisjes in Kenia extra spannend, omdat ze terug
naar huis moesten, waardoor ze het risico liepen, zeker in deze economisch uitdagende tijden, om te
worden uitgehuwelijkt. Het betekende ook dat de schoolkosten voor onze stichting veel lager waren
dan begroot, namelijk € 4.000,00 euro in plaats van € 12.100,00.
De kosten bleven met € 288,00 beperkt. Ten opzichte van de inkomsten bedroegen deze 2,2% en van
de totale uitgaven waren de kosten 6%.
Door de lagere schoolkosten en de beter dan verwachte inkomsten, konden we € 8.256,50 toevoegen
aan onze reserve.
Zoals aangegeven starten er mede dankzij een gulle donatie met ingang van het nieuwe schooljaar
twee nieuwe meisjes. In totaal steunen we dan 13 meisjes. Twee van hen hebben net de middelbare
school afgerond; we hebben inmiddels toegezegd ook te willen bijdragen aan een vervolgopleiding
voor maximaal drie jaar.
Onze prognose betreft een voorzichtige inschatting van de inkomsten. We hopen dat er in de 2e helft
van 2021 weer meer mogelijkheden zijn om actie te voeren. Op basis van deze inkomsten verwachten
we voor 2021 een tekort van maximaal € 8.800,00. Onze reserves zijn ruim voldoende om dit op te
vangen.
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Overzicht inkomsten en uitgaven 2020
Inkomsten

Uitgaven

Eenmalige donaties

€ 6.671,25

Schoolkosten

€ 4.000,00

Periodieke donaties

€ 3.197,50

€ 500,00

40-dagen project

€ 1.542,00

Extra donatie aan AJAM
i.v.m. covid-19
Kosten bank

Giving Tuesday

€ 917,32

Kosten Mollie

€ 11,75

Actie kerken

€ 314,50

Kosten webhosting

€ 23,17

Statiegeld

€ 335,50

Diversen

€ 41,50

Totaal

€ 13.044,57

Totaal

€ 4.788,07

Toename banksaldo

€ 8.256,50

€ 183,15

Overzicht bezittingen en schulden 31.12.2019 - 31.12.2020
Bezittingen

Banksaldo

Totaal

Schulden
31.12.2019

31.12.2020

€ 17.754,07

€ 26.010,00

€ 17.754,07

€ 26.010,00

31.12.2019

31.12.2020

Schoolkosten
komend jaar

€ 12.082,60

€ 8.400,00

Reserve

€ 5.671,47

€ 17.610,00

Totaal

€ 17.754,07

€ 26.010,00

Prognose inkomsten en uitgaven 2021
Inkomsten 2021
Periodieke giften
Giften en donaties
Acties
Totaal

€ 3.600
€ 1.000
€ 2.200
€ 6.800

Uitgaven 2021
Administratiekosten
Kosten betalingsverkeer
Schoolkosten tienermeisjes
Totaal

€ 100
€ 250
€ 15.250
€ 15.600
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Nadelig saldo

€ 8.800

Het saldo bij de bank van € 26.010 per 31.12.2020 is ruim voldoende om het verwachte nadelige saldo
van € 8.800,00 op te kunnen vangen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 30 juni 2021 is het verslag unaniem goedgekeurd door het bestuur.

Op verzoek is een, minder uitgebreid, verslag conform de opzet van de belastingdienst beschikbaar.
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