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1. Bericht van de voorzitter  

Vanaf april dit jaar heeft COVID-19 ook het Nyabondo Centrum in Kenia geraakt. Sr. Ludovena, welke 
verantwoordelijk is voor het centrum, gaf in telefoon gesprek met mij aan, ”its a hard live”. Het centrum 
heeft tot eind van dit jaar weinig tot geen kinderen op centrum gehad door COVID-19.  

De St. Martin school , gelieerd aan het centrum, moest ook helaas dicht, door te weinig kinderen en 
docenten. Ongeveer 15 kinderen die geen onderkomen hebben, of geen voogd/ouder hebben zijn op 
het centrum gebleven. Twee operatie momenten in het afgelopen jaar, zijn gelukkig wel door gegaan in 
het ziekenhuis, verzorgt door de AMREF doctoren.  

Ondanks deze pandemie wil Ludovena zieke mensen niet weigeren. Het is eigenlijk prachtig om te zien 
hoe haar barmhartigheid geen barsten vertoont, liefdevol voor de medemens. Zolang wij haar kennen, 
bijna 20 jaar, heeft ze de ideologieën van de orde van de Franciscanen erg hoog in het vaandel staan. 
Respect.  

De Keniaanse overheid heeft een tijdlang straathandel 
verboden, social distancing, dat geeft in heel het land, 
heel veel onrust. Veel Kenianen leven van dag tot dag. 
Voor een groot deel van de Kenianen is het onmogelijk 
om thuis te blijven en om zich aan de voorschriften 
over hygiëne en social distancing te houden. Bijna 
iedereen in deze regio leeft van de straathandel.  

Daar komt bij dat alle voedselprijzen en medicijnen 
omhoog schieten, doordat er weinig te koop is en 
supermarkten weinig voorraden aangeleverd krijgen. 
De weg naar de stad is erg slecht, waarbij men 80 km om moet rijden om in de stad te komen. Dit kost 
tijd en kostbare brandstof. “Alles” is verzwakt, het land lijdt, het gaat achteruit, het centrum staat met 
de rug tegen de muur. 

Er is dit jaar een grote behoefte aan hygiënische materialen en voedsel. Daardoor hebben wij project 
Covid-19 in het leven geroepen. Om zo het centrum te voorzien van hygiënische materialen en eten.  
Dankzij de vaste donateurs van onze stichting hebben we het centrum kunnen helpen. Om de 
medewerkers een financieel bijdrage te geven hebben we 2maal een flink bedrag kunnen overmaken. 
Zodat medewerkers ondanks deze zware tijd toch een lichtpunt konden ontvangen, d.m.v. een 
financiële ondersteuning. 

Christa Oude Vrielink 
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 
 
Drie studenten van Windesheim waren net vijf weken op het centrum, bij de uitbraak van Corona in 
Kenia werden de studenten door school terug gehaald. Zij hebben hun stage niet kunnen afmaken.  
 
Our Energy Foundation had gepland om in april naar Kenia te gaan om het centrum te bezoeken, en de 
gesprekken met Greenlink voort te zetten. Helaas werd deze reis geannuleerd.   
 
Doordat alles stil heeft gelegen hebben we geen ondersteuning kunnen bieden aan de kinderen die 
afhankelijk zijn van protheses. Kinderen zaten thuis en er was een avondklok.  
 
Onze vaste donateurs hebben meerdere keren geld te geven voor project Covid en project “salaris 
medewerkers” . 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                           

                                               
           

 
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 

 
 

4. Fondsenwerving & voorlichting 2020 
 

Onze focus waren dit jaar op 2 projecten: “Covid-19” en “Salaris medewerkers”. Vaste donateur hebben 
ons veelal gesteund.  
Samenwerking met Nederlandse partner Our Energy Foundation een financiële aanvraag gedaan bij 
Wilde Ganzen Corona. We hebben daardoor €10.000 opgehaald voor project Covid-19 
 
We hebben een nieuw introductiefilm over het centrum gemaakt. Het is absoluut het kijken waard. 
https://www.youtube.com/watch?v=oDQb31Smjyo   Denken, durven, dromen, doen en doorzetten! 
 
Onze vrijwilliger Ineke Rop geeft continuïteit aan de flessenactie. Ze haalt de flessen op bij mensen en 
bij diverse supermarkten heeft ze maandelijks emballage opgehaald. Wanneer Bondo kids een donatie 
naar centrum overmaakte, sloot Ineke vaak aan met een mooi bedrag.  
 
Via doelshop.nl komen extra financiën binnen, het zijn kleine bedragen die worden uitgekeerd per 
€50,00. Dit is meegenomen in project “Covid-19” 
 
Het financiële jaarverslag van 2020 van Stichting Bondo Kids staat elders in dit jaarverslag. 
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5. Projecten 
 
Ondanks dat het project “zonnepanelen” heeft stil gestaan hebben we wel samen met  Our Energy 
Foundation een financiële aanvraag gedaan bij Wilde Ganzen Corona. Wilde Ganzen heeft €10.000 
uitgekeerd, waarvan Wilde Ganzen en Our Energy Foundation ieder 50% aan hebben bijgedragen.   

Project: Covid-19: Met deze financiële ondersteuning heeft het centrum inmiddels vele medische 
hulpmiddelen kunnen kopen. Structureel blijft Stichting Bondo Kids  zich bezig houden met aan het 
verbeteren van voorzieningen op het gebied van drinkwater, toiletten en hygiëne. Maar door alle 
maatregelen en gedeeltelijke lockdown staat het leven hier al maanden stil, voor veel mensen betekent 
dat ook een drastisch verlies van hun inkomen. Daarnaast is de oogst dit jaar in de regio veelal mislukt 
door het aanhoudende slechte weer (overstromingen!). In Kenia zijn strenge maatregelen getroffen om 
het coronavirus tegen te gaan. Markten werden gesloten, transport werd beperkt en ter gevolge van de 
avondklok moest iedereen voor 20:00 uur ’s avonds binnen zijn. Vanwege de water overstromingen, zijn 
veel kinderen door hun ouders weer terug gebracht naar het centrum. Huizen zijn 
weggestroomd/weggerukt door de harde stroming, Kinderen die al dagen op de daken van huizen 
verbleven of letterlijk een “droge plek in de boom” zochten. Dit betekent uiteindelijk voor het centrum 
meer kinderen, dus meer kindermondjes te voeden.  

Salaris medewerkers : vijftig medewerkers op het centrum hebben van maart tot augustus geen salaris 
ontvangen. We hebben een oproep gedaan naar onze sponsoren, waardoor alle medewerkers in de 
maand september een half maandsalaris ontvingen. In december hebben we nog een groot bedrag 
kunnen geven. Waardoor medewerkers een groot gedeelte van maand salaris ontvingen.  
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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 
 

 
 
Als bestuur zijn we blij met de hulp die we krijgen van een aantal vrijwilligers.  
 
Mark Oude Vrielink:    Nieuwsbrief  / Public Relations 
Provenweb:     Website  
Hennie Berends:    Vrijwilliger 
Ineke Rop:     Vrijwilliger 
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7. Financieel Jaarverslag 2020 
  

 
 
Saldo Rekening Courant d.d. 31-12-2019      €  10.763 
 
 
Saldo Spaarrekening d.d. 31-12-2020    €  12.603 
 
 
 
 

 


