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1. Bericht van de voorzitter  
 
In 2018 zijn we begonnen met het ontwerpen van een nieuwe logo van stichting Bondo kids. Het logo 
van stichting Bondo Kids is verouderd en mocht wel een opfrisbeurt krijgen. Het is vooral ‘less is more’, 
iets wat beter in de tijdsgeest van nu past. In het pre-internet tijdperk werden logo’s dikwijls ontworpen 
met als doel te pronken bovenaan het briefpapier. In het huidige internet tijdperk hebben we te maken 
met een scala aan verschillende platforms zoals sociale media, e-mailhandtekeningen en webpagina’s 
waarvoor verschillende soorten afmetingen en type logo’s nodig zijn. Een logo dat niet past in een 
online omgeving is toe aan vernieuwing, zo ook een nieuwe website van stichting Bondo Kids. Nieuwe 
website had dit jaar een nieuwe focus.  
  
Stichting Bondo Kids heeft in 2019 het initiatief genomen om het revalidatie centrum Nyabondo in 
Kenia, te gaan voorzien met zonnepanelen. 
De elektriciteitsprijzen in Kenia doen op dit moment niet veel onder voor de prijzen die Nederlandse 
huishoudens betalen. Bovendien wordt er op het centrum  op dit moment gebruik gemaakt van een 
dieselgenerator als back-up zodra de stroom uitvalt. Dit is behalve een lawaaierige en vervuilende 
manier van elektriciteitsopwekking, vooral ook een erge dure manier. Een nieuw zonne-energiesysteem, 
kan de hoge kosten hiervan flink verlagen. Kies je voor zonnepanelen, dan kies je voor duurzaamheid. 
De zon is de schoonste en groenste energiebron. Stichting Bondo Kids wil hier graag in investeren. 
Samen met stichting OEF en Greenlink zijn de eerste stappen voor realisatie reeds gezet.  
 
Samen met 2 studenten van Windesheim is er een psychomotorische therapie ruimte gebouwd. Een 
ruimte met zo min mogelijk prikkels van buitenaf. Zonder deze afleiding, kunnen de studenten en 
kinderen alle aandacht geven en krijgen van de therapieën. Hierdoor wordt het leerproces vele malen 
groter.  
 
Het Questhouse, het nieuwe gebouw op het centrum wordt volop gebruik gemaakt door doctoren en 
artsen die maandelijks een week komen opereren. Ook studenten uit Nederland hebben hun draai 
aardig weten te vinden. Een eigen keukenblok is er voor hen gerealiseerd op de 1e etage.  
 
Dankzij de vaste donateurs van onze stichting, maar ook dankzij de vele vrijwilligers die hun tijd 
beschikbaar hebben gesteld om onze activiteiten te ondersteunen hebben we het centrum kunnen 
helpen dit jaar.  
 
Christa Oude Vrielink 
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Voorzitster Stichting Bondo Kids 
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2. Missie en Visie van de stichting  
  

Voor kinderen en jongeren met een handicap in Kenia op het Rehabilitation centrum Nyabondo centrum 
medische en sociale revalidatie mogelijk te maken. Zorgdragen voor de persoonlijke groei van een kind 
waardoor zijn integratie in de maatschappij bevordert. 
 
Het ondersteunen zowel financieel als anderszins, van het Rehabilitation centrum Nyabondo gevestigd 
te Sondu, Kenia. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
 
Stichting Bondo Kids probeert het centrum te ondersteunen, welke hierdoor de kans krijgt zich te 
ontplooien tot een volwassenen met een zo zelfstandig mogelijk bestaan en met een eigen, 
gerespecteerde positie in de maatschappij.  
In een persoonlijke en zorgvuldige omgang met donateurs probeert Stichting Bondo Kids hun 
belangstelling te bestendigen en uit te laten groeien tot duurzame betrokkenheid. 
 
Ontwikkelingssamenwerking voor een stabiele en duurzame wereld waar mensen gezond en productief 
kunnen leven via: bewustwording voor het belang van armoedebestrijding. En het opzetten en uitvoeren 
van zelfstandig functionerende kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, 
infrastructuur, landbouw, natuur en milieu in Afrika voor primaire levensbehoeften van arme 
dorpsbewoners, waarbij er directe participatie en betrokkenheid is van de lokale bevolking. 
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3. Samenwerkingen 
 
Begin 2019 zijn de eerste gesprekken en afspraken gemaakt met Our Energy Foundation gevestigd in 
Nederland voor het plaatsen van zonnepanelen.  
 
Er zijn 2 periodes geweest (sept-dec) en (jan-april) waarin we diverse studenten van Minor Sport 
Therapy for Empowerment (Windesheim Zwolle) en van Mens en Techniek (voorheen 
Bewegingstechnologie van Haagse Hoge school) mochten begeleiden. We zijn altijd heel blij met deze 
enthousiaste studenten. Continuïteit die gegeven wordt aan de kinderen. Het delen van informatie en 
leren van elkaar. Voor zowel de studenten als de kinderen op het centrum altijd weer een bijzondere en 
leerzame periode. 
 
We hebben 2 vaste vrijwilligers die dit jaar een paar maanden meegewerkt hebben op het centrum. Bij 
individueel aanvragen vanuit Nederland hebben we ook dit jaar een vrijwilligerswerk plek kunnen 
geven.  
 
Doordat er continu vrijwilligers/studenten op het centrum zijn kunnen we ook direct schakelen en 
ondersteunen waar nodig is. Doordat vaste vrijwilligers altijd bezig zijn met geld inzamelen hebben zij de 
bereidheid gevonden om te ondersteunen bij diverse projecten waar nodig is. Wat direct ook resulteert 
in samenwerkingsprojecten.  
 
De samenwerking met Stichting de benen nemen heeft nog steeds continuïteit.   
Stichting De Benen Nemen heeft 2 benen: 1. Het Nederlands been, voorziet in lotgenotencontact, 
voorlichting en belangenbehartiging in Nederland voor mensen met een beenamputatie. 2. Het Derde 
Wereldbeen, genereert geld om voor de allerarmste beengeamputeerde kinderen in Derde Wereld 
landen deze kinderen te helpen aan een prothesevoorziening en scholing. Daar waar geen 
orthopedische werkplaats aanwezig is, zal de Stichting eerst een orthopedische werkplaats inrichten. 
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4. Fondsenwerving & voorlichting 2019 
 

Er zijn diverse acties geweest om financiële middelen bij elkaar te krijgen.  
Studenten die allerlei acties opgezet hebben, van sponsorloop tot hardloopwedstrijden. Perenverkoop, 
flessenactie van Jumbo. De opbrengsten van deze acties zijn besteed ten gunste van de kinderen.  
 
Daarnaast werden er ook diverse donaties ontvangen. 
Subsidies werden er in 2019 niet ontvangen. 
Het financiële jaarverslag van 2019 van Stichting Bondo Kids staat elders in dit jaarverslag. 
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5. Projecten 
 
De eerste gesprekken tussen Our Energy Foundation en Greenlink zijn dit jaar geweest.  
Het gehele centrum te voorzien van zonnepanelen is een wens. Het geeft een betrouwbare 
stroomvoorziening. Het energiebedrijf in Kenia levert ook niet altijd stroom af, en door weersafhankelijk 
veranderingen, stagneert het. De energiekosten zijn hoog. In afgelopen jaren zijn op de slaapzalen en 
eetzalen voor nood kleine solar lights geplaatst. De wens is om het gehele centrum te voorzien van 
zonnepanelen, zodat uiteindelijk vaste stroomvoorziening puur als nood kan worden gebruikt. Dehuidge 
generator wat nu behoorlijk vaak ingezet moet worden, kan dan echt als achter de hand gebruikt 
worden, wanneer stroomvoorziening ook niet bereikbaar is.  
 
Samen met 2 studenten van Windesheim Zwolle is er een mooie nieuwe PMT ruimte gebouwd. Een 
ruimte met zo min mogelijk prikkels van buitenaf. Zonder deze afleiding, kunnen de studenten en 
kinderen alle aandacht geven en krijgen van de therapieën. Hierdoor wordt het leerproces vele malen  
 
Nieuwe stoelen voor de kinderen. Velen kinderen zaten nog op veel te kleine stoelen. Er was geen geld 
beschikbaar voor nieuwe op maat gemaakte stoelen. De handen zijn ineen geslagen met studenten. 
Materiaal is ingekocht en in de workshops op het centrum zijn nieuwe stoelen gemaakt.  
 
Met enige regelmaat heeft het centrum een tekort aan voedsel. Doordat we vaste donateurs hebben 
kunnen we met regelmaat geld overmaken voor voedsel. Door de buiten proportionele prijsstijgingen in 
kenia, blijft dit wel een uitdaging 
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6. Bestuur en organisatie 
 

 
Het bestuur van stichting Bondo Kids bestaat uit: 
 
Christa Oude Vrielink:  Voorzitster 
Matthijs Top:    Penningmeester 
Simone Slaghekke:   Secretaresse  
Pascalle de Wit:   Coördinator vrijwilligers 
Maud is met ingang van 1 september 2019 gestopt als vrijwilliger 
 
Als bestuur zijn we blij met de hulp die we krijgen van een aantal vrijwilligers.  
Graag bedanken we onderstaande personen voor hun inzet in het afgelopen jaar:  
 
Mark Oude Vrielink:   Nieuwsbrief  / Public Relations 
Provenweb:    Website  
Hennie Berends:   Vrijwilliger 
Ineke Rop:    Vrijwilliger 

 
 
Periodiek vindt er jaarlijks een bestuursvergadering plaats. 
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7. Website Stichting Bondo Kids 
 
Gedurende het jaar 2018 was de Stichting Bondo Kids site wederom continue in de lucht: 
www.bondokids.nl 
De site wordt bij wijze van sponsoring onderhouden door de Proven Web. 
In de loop van dit jaar heeft de site up-date gekregen. De site is beter aangepast op de wensen van de 
gebruiker in het huidige digitale tijdperk en beter beveiligd tegen ongewenst gebruik. 
Proven Web meet continue de kwaliteit van de site.  
De site vormt een belangrijk medium voor de stichting waarop voldoende informatie is geschreven 
welke verteld over de stichting. 
 
Proven Web draagt dus zorg dat de site optimaal haar functionaliteiten en content 
aan de bezoekers van een Internetsite biedt. Dit geldt zowel met betrekking tot de 
functionele (de functionaliteit van de webapplicatie, de content, de 
gebruikersvriendelijkheid, e.d.) als de technische aspecten (performance). Proven 
Web coördineert wijzigingen in de technische veranderingen van de site en 
wijzigingen in de webapplicatie. 
Een van de grootste toevoegingen aan de nieuwe site is er dat er nu op een 
eenvoudige en beveiligde manier een donatie kan worden gedaan aan stichting. De website bezoekers 
kunnen vervolgens via iDeal, eenmalig en periodiek doneren. De donatie wordt volledig op de website 
afgerond. 
 
Stichting Bondo Kids heeft recentelijk ook haar logo veranderd.  
Het kind staat nu nadrukkelijk centraal in een huis, een veilige en beschermde 
omgeving, het Nyabondo Rehabilitation centrum, waar men zich kan uitstekend 
kan ontwikkelen. Er is gekozen voor een lichtblauwe kleur. De kleur lichtblauw 
staat voor puur of zuiver, zoals een kind mag zijn, met wel of geen beperking. De 
kleur lichtblauw staat ook voor  eerlijk en betrouwbaar gezien worden wat een 
kind mag zijn, in welke land, in welke omstandigheden dan ook. 

 



                                                                                                                           

                                               
           

 
Correspondentie Telefoon e-mail Internet  KvK  Bank  rekeningnummer 
Boomsluiterstraat 6 
8043 AX  Zwolle 

038-4203096 info@bondokids.nl www.bondokids.nl nr 
05074971 

Rabobank  
Zwolle 

NL92RABO039.73.70.830 

 
 

8. Ondersteuning Nyabondo Rehabilitation centrum 
 
Niet alleen sponsoring van kinderen gebeurt via onze Stichting, ook hebben we nu een aantal donateurs 
welke periodiek geld overmaken aan onze Stichting. Wanneer u hier ook interesse in heeft, neem dan 
contact op met Bondo Kids.  
 

         
 
Waarom sponsoring 
Omdat sponsoring zorgt voor duurzame ontwikkeling in een gebied en dus uitzicht geeft op een 
toekomst. De vaste bijdrage aan het programma zorgt voor een stabiele voortgang van de ontwikkeling 
van het kind en haar leefomgeving. De persoonlijke band zorgt ervoor dat uw sponsorkind zich 
gewaardeerd voelt. Het directe contact stelt u in staat meer te leren over zijn of haar 
leefomstandigheden en het werk van Stichting Bondo Kids. 
 
Hoe wordt mijn geld besteed 
Wanneer u bijdraagt voor specifiek een project bijv. “algemeen kinderen”: gaat het geld naar alle 
kinderen op het centrum. Dit wordt besteed aan schoolgeld, voedsel, persoonlijke gezondheidszorg, 
algemene programma ontwikkeling.  
Bij een themaproject gaat 100% van uw donatie rechtstreeks naar dat project; dat is tenslotte het doel 
van onze Stichting. Omdat we samenwerken met het bestuur van het centrum, hebben we goed zicht op 
de besteding van de sponsorgelden. Belangrijk voor ons is dat we niet te veel projecten hebben lopen. 
Op deze manier houden we het overzicht. Project is afgerond wanneer alles binnen is. (facturen, foto’s) 
We vinden het belangrijk om transparant te zijn naar de donateurs.  Verder is Stichting Bondo Kids een 
organisatie met relatief lage kosten in Nederland. Het geld wordt daardoor zeer effectief besteed. 
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9. Financieel Jaarverslag 2019 
  

 
 
Saldo Rekening Courant d.d. 31-12-2018     €  7.917 
 
 
Saldo Spaarrekening d.d. 31-12-2019    €  10.763 
 
 
 
 

 


