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1. Bericht van de voorzitter
We zijn er wederom in geslaagd om al de voor 2018 geplande projecten te realiseren. Dankzij
de vaste donateurs van onze stichting, maar ook dankzij de vele vrijwilligers die hun tijd
beschikbaar hebben gesteld om onze activiteiten te ondersteunen.
Dit jaar, 2018, ben ik als voorzitster in november in Kenia geweest om zelf de contacten te
onderhouden die nodig zijn voor een duurzame relatie het Nyabondo Rehabilitation Centre en
beoordelen of de gerealiseerde projecten goed zijn afgerond. Een bijzondere ervaring om hier
weer terug te zijn en alle vrienden te ontmoetten.
Sinds april 2004 zet onze stichting zich in voor kansarme kinderen op het revalidatiecentrum
Nyabondo in Kenia. Vele kinderen zijn wees, en wanneer zij wel ouders hebben, zijn deze niet
in staat om financiële bijdrage te leveren. Stichting Bondo Kids zorgt ervoor dat donateurs ook
een kind financieel kan ondersteunen.
Dit betekent dat het kind met deze hulp naar school kan gaan en een huisvesting heeft op het
centrum. Door deze sponsoring geeft de donateur dit kind weer hoop en een toekomst.
In de afgelopen jaren was er dus een mogelijkheid om een kind op het centrum individueel te
ondersteunen. Stichting Bondo Kids heeft nu gekozen om de donaties voor de kinderen, te
verdelen over alle kinderen. Hierdoor krijgt elke kind zijn aandacht en de behoeften welke het
nodig heeft.
Stichting Bondo Kids heeft definitief besloten om geen aanvraag te doen voor de Verklaring van
geen bezwaar van het CBF. De reden is de onoverkomelijk hoge kosten.
Deze bedragen voor de CBF Verklaring en de eraan verbonden beoordelingsverklaring van een
registeraccountant kosten samen meer dan duizend euro per anderhalf jaar.
Met dit bedrag kan de stichting jaar in jaar uit veel betekenen voor de kansarmen in Nyabondo.
Daarnaast heeft de stichting voor haar achterban, weinig aan de CBF Verklaring. De huidige
sponsors zijn bekend met de non-profit manier van werken en een inschrijving bij de
belastingdienst is voldoende. Een sponsor voor CBF en accountantkosten blijkt bovendien
onvindbaar. Het besluit betekent overigens niet dat de stichting niet op gelijke voet zal
doorgaan. Er zal zo transparant, efficiënt en effectief mogelijk worden opgetreden. Op de
website van de stichting zal het jaarverslag, de jaarrekening gepubliceerd blijven worden. De
cijfers zullen door een als goed bekend staande accountant In Zwolle, gratis worden gecheckt,
dus niet via een beoordelingsverklaring van een register accountant. Verder zullen er geen
veranderingen zijn binnen de stichting wat betreft de eisen die het CBF stelde. De stichting zal
al haar in Nederland gemaakte kosten zelf betalen.
Christa Oude Vrielink
Voorzitster Stichting Bondo Kids
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2. Missie en Visie van de stichting
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 2011 heeft Stichting Bondo Kids een start gemaakt om intensiever te gaan samenwerken
met stichting de Benen Nemen. Stichting De Benen Nemen stelt zich ten doel geld in te
zamelen voor beengeamputeerde kinderen in Derde Wereldlanden.
De Stichting zorgt ervoor dat in samenwerking met internationale organisaties
beengeamputeerde kinderen in Derde Wereldlanden een prothese krijgen. Zij hebben nu ook
een aantal kinderen op het centrum voorzien van een prothese.
Ongeveer 10 kinderen die zowel als op het Nyabondo Rehabilitation centrum aanwezig zijn en
als kinderen die nu vervolg opleiding elders doen zijn bekend met een beenamputatie. Elk kind
is op dit moment voorzien van een prothese. Er is een schema opgesteld zodat ieder kind
jaarlijks bekeken wordt door een instrumentenmaker welke betrokken is bij de vervaardiging
van de protheses, tegen welke problemen lopen ze aan, welke materialen (er nog) nodig zijn,
en dit op korte termijn herstelt en aangepast kan worden. Hieraan gekoppeld een
reiskostenvergoeding ter stimulering voor periodieke controle, voor de kinderen die inmiddels
niet meer op het centrum wonen. Het is van belang dat ieder kind de juiste prothese heeft.
Stichting de Benen Nemen zal de kosten op zich nemen. Een geweldig initiatief zodat de
kinderen altijd de juiste op maat gesneden protheses hebben.
Tevens is er een intensieve samenwerking met de Hogeschool Windesheim in Zwolle,(studie
Minor Sport Therapy for Empowerment) en de Haagse hogeschool uit Den Haag (studie Mens
en Techniek). Het Nyabondo centrum wordt door de diverse studenten gebruikt als
buitenlandse stage adres voor hun studie.
Andere kleinschalige samenwerkingen worden toegepast met stichtingen welke werkzaam zijn
in de regio. Kennisoverdracht en ervaringen worden op dit moment gedeeld. Stichting Bondo
Kids neemt ook deel aan het Kenia platform, een internet-forum, waarin kleinschalige
stichtingen in Kenia samenwerkingen zoeken.
Verder staat stichting Bondo Kids via internet ingeschreven via :
www.goededoelen.pagina.nl
www.bondokids.nl
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4. Fondsenwerving & voorlichting 2018
Om haar doelstelling te bereiken, zamelde Stichting Bondo Kids in 2018 diverse financiële
middelen in.
Hiervoor werden door de stichting zelf diverse acties georganiseerd en werd samengewerkt met
andere organisaties.
Daarnaast werden er ook diverse donaties ontvangen.
In 2018 is er begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe website welke gemakkelijker en
toegankelijker is en het eenvoudiger mogelijk moet maken om een donatie te doen aan de
stichting.
In het eerste kwartaal van 2019 is de nieuwe website van Stichting Bondo Kids operationeel.
Subsidies werden er in 2018 niet ontvangen.
Het financiele jaarverslag van 2018 van Stichting Bondo Kids staat elders in dit jaarverslag.
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5. Projecten
We hebben als stichting een aantal nieuwe projecten gestart om de situatie op het centrum te
verbeteren.
Stichting Bondo Kids heeft de afgelopen jaren een stuk grond mogen huren, om eigen groente
en fruit te kunnen verbouwen. In 2018 is er in goed overleg met de grond eigenaar besloten om
het stuk grond, welke aangrenzend is aan het centrum, te kunnen kopen.
De voordelen van deze bijzondere stap is:
1. Het is erg makkelijk. Op het centrum zijn er een aantal mensen welke agrarisch onderlegd
zijn met voldoende kennis en dit goed kunnen onderhouden, kweken en oogsten.
2. Het is gezond. Als je je groente zelf kweekt, weet je precies wat er met je groente gebeurt
van zaadje tot oogst. Je bent verantwoordelijk voor je eigen oogst.
3. Het is leerzaam. Leerzaam om te zien hoe die groenten nu eigenlijk allemaal ontstaan. Hoe
je de groenten moet onderhouden, ontwikkelen, oogsten, voorbereiden, beschermen.
4. Het is goedkoop. Het eigen groente kweken wel degelijk goedkoper zijn dan alles kopen op
de diverse regionale markten. Vooral als je de prijzen van biologische groente en fruit gaat
vergelijken. Het verbouwen van groenten geven hoge opbrengsten en zijn al snel winstgevend.
Het guesthouse heeft langzaam vorm en een prominente rol gekregen op het centrum. Een
aantal nieuwe details aan het gebouw hebben ervoor gezorgd dat het guesthouse sinds 2018
volledig operationeel draait.
Met enige regelmaat wordt het guesthouse gebruikt door verschillende medici welke betrokken
zijn bij de diverse operaties, alsmede door bezoek van diverse Nederlandse en buitenlandse
studenten. Een veilige plek, met voldoende faciliteiten waarin een moment van rust in de
hectiek kan worden gecreëerd.
Het gehele centrum te voorzien van zonnepanelen is een wens. Het geeft een betrouwbare
stroomvoorziening. Energiebedrijf levert ook niet altijd stroom af, en weerafhankelijk stagneert

Correspondentie
Boomsluiterstraat 6
8043 AX Zwolle

Telefoon
038-4203096

e-mail
info@bondokids.nl

Internet
www.bondokids.nl

KvK
nr
05074971

Bank
Rabobank
Zwolle

rekeningnummer
NL92RABO039.73.70.830

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,
vaste stroomvoorziening puur als nood kan gebruiken. Generator wat nu behoorlijk vaak ingezet
moet worden echt als achter de hand kan hebben wanneer stroomvoorziening ook niet
bereikbaar is.

6. Bestuur en organisatie
Het bestuur van stichting Bondo Kids bestaat uit:
Christa Oude Vrielink: Voorzitster
Matthijs Top: Penningmeester
Simone Slaghekke: Secretaresse
Maud Schrama en Pascalle de Wit: Coördinator vrijwilligers
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
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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
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betrouwbaar gezien worden wat een kind mag zijn, in welke land, in welke omstandigheden dan
ook.

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
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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.

9. Financieel Jaarverslag 2018
Saldo Rekening Courant d.d. 31-12-2018

€ 7919,36

Saldo Spaarrekening d.d. 31-12-2018

€ 3709,02
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