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1. Bericht van de voorzitter
In februari 2021 zijn bijna alle kinderen na een lockdown door Covid weer terug op het centrum. Door het
afgelopen jaar dat kinderen niet naar het centrum konden, zijn kinderen lichamelijk hard achteruit
geraakt. Dit heeft onder andere te maken met slechte voeding, slechte thuissituatie, geen goed bed,
infecties, het ontbreken van fysiotherapie en trainingen. Thuis zijn de wegen slecht waardoor het voor
sommige onmogelijk is om de deur uit te gaan om een stukje te wandelen of zich voort te rollen in de
rolstoel. Al met al is het een lange en kostbare weg om de kinderen op niveau weer terug te krijgen.
Amref Flying Doctors heeft zich in het begin van het jaar 2021 zich volledig teruggetrokken om operaties
uit te voeren. I.v.m. te weinig inkomsten van sponsoren. Als operaties of behandelingen plaatsvinden,
moet het centrum dit zelf opzetten en dus ook zelf financieren. In juni heeft het centrum de
verschillende operaties weer kunnen herstarten. Doordat de operaties grotendeels gefinancierd worden
door Nation Hospital Insurance Found uit Kenia. Wanneer kinderen/volwassenen in Kenia aangesloten
zijn bij deze verzekering hoeven ze de operatie niet zelf te betalen. Het Nyabondo centrum heeft kunnen
regelen dat er een kantoor op het centrum is, waardoor ze nauw samen werken met een gedetacheerde
medewerker. De communicatie lijnen zijn hierdoor kort. Iedere maand krijgt het Nyabondo centrum een
vergoeding voor de operaties. Een extra bron van inkomsten.
In juli ontvingen we het bericht uit Kenia dat het niet zo goed gaat, aangezien Kisumu (de stad dichtbij
Nyabondo) de hotspot is voor COVID-19, met de Indiase variant. Opnieuw werd er een avondklok
ingesteld. Kerken en markten waren gesloten, echter de scholen bleven open. Er is veel onrust, druk,
stress om passend onderwijs te geven.
Eind augustus zijn medewerkers en kinderen van de Vocational training (boven de 18 jaar) gevaccineerd.
Vorig jaar was er een grote behoefte aan hygiënische materialen en voedsel. Daardoor heeft Stichting
Bondo Kids het project COVID-19 in het leven geroepen. Om zo het centrum te voorzien van hygiënische
materialen en eten. Er was dit jaar een tekort aan mondmaskers, handschoenen en
ontsmettingsmiddelen en continu stijgende prijzen. Daar komt bij dat door het warme weer veel kinderen
malaria oplopen, extra voeding en medicatie is hierdoor hard nodig.
Dankzij de vaste donateurs van onze stichting hebben we het afgelopen jaar het centrum financieel
kunnen helpen.
2021 was een bewogen jaar. Veel moeite gehad om de missie en visie van de stichting te kunnen
waarborgen.
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 Revalidatie centrum Nyabondo 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 Revalidatie 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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Samenwerkingen
Dit jaar, 2021, was het nog niet toegestaan om vanuit Nederland naar Kenia (of elders) te reizen.
Om deze reden zijn er in 2021 geen vrijwilligers of stagiaires aanwezig geweest. We hopen dat wanneer
de situatie van het pandemie weer onder controle is, we alle vrijwilligers en stagiaires mogen
verwelkomen op het centrum, om te kunnen bijdragen en helpen op het centrum.
Onze vaste vrijwilliger Ineke Rop heeft niet stil gezeten dit jaar. En heeft een mijlpaal van €2000 bereikt!
8000 statiegeldflessen heeft ze het afgelopen jaar naar de supermarkten mogen brengen.
Eind dit jaar zijn de contacten langzaam aan weer aangegaan met Our Energy Foundation om de situatie
opnieuw te kijken. We willen graag zonnepanelen plaatsen op het centrum. Our Energy Foundation
voorziet instellingen en scholen in Afrika van een stabiele stroomvoorziening. Zij ondersteunen projecten
die het meest hulpbehoevend zijn. Men ondersteunt organisaties die een grote impact op de lokale
bevolking hebben. Our Energy Foundation heeft toegezegd met ons samen te willen werken om dit
project te bewerkstelligen.
Onze vaste donateurs hebben meerdere keren geld te geven voor project COVID-19 en project “salaris
medewerkers” .
We zijn continu op zoek naar nieuwe samenwerkingen zowel nationaal als internationaal.
Samenwerkingen worden gezocht voor financiële betrokkenheid, onderwijsondersteuning en
duurzaamheid ontwikkeling.
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4. Fondsenwerving & voorlichting 2021
KRO-NCRV steunt met Actie warm hart initiatieven die bijdragen aan deze toekomstbestendige
maatschappij. Zodat we een duurzame en verbonden samenleving doorgeven aan de volgende generaties.
Stichting Bondo kids heeft zich ingeschreven voor de "workshop op Nyabondo" en met deelname aan
Actie warm hart maakten we kans op een donatie van €10.000, €5.000 of €2.500. Ondanks de vele
stemmen die we hebben ontvangen, zijn we het helaas niet geworden.
Onze vrijwilliger Ineke Rop geeft ook continuïteit door haar flessenactie. Ineke heeft meerdere malen een
flink bedrag bijgelegd, wanneer er een donatie vanuit Bondo Kids gedaan werd.
Via DoelShop.nl komen extra financiën binnen, het zijn bedragen van €50,00 die worden uitgekeerd per
keer. Dit is meegenomen in project “Covid-19”. Via DoelShop kun je gratis doneren door te winkelen bij
alle aangesloten webshops. Je hoeft alleen maar op een webshop (zoals Bol.com, Coolblue, Booking.com)
te klikken en daar een aankoop te doen. Dit kost je niets extra en bij elke aankoop kun je zelf kiezen welk
doel je steunt. Zo herverdelen we samen commerciële winsten naar maatschappelijke projecten.
Via social media proberen we onze sponsoren te benaderen en op de hoogte te houden zoals Facebook
en Instagram. Om de 3 maanden is er een nieuwsbrief geschreven en verstuurd naar de vaste sponsors
en vrienden van Stichting Bondo Kids.
Het financiële jaarverslag van 2021 van Stichting Bondo Kids staat op de website.
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5. Projecten
Project Covid-19
Structureel blijft Stichting Bondo Kids zich bezig houden met aan het verbeteren van voorzieningen op
het gebied van drinkwater, toiletten en hygiëne. Met deze financiële ondersteuning heeft het centrum
inmiddels vele medische hulpmiddelen kunnen kopen, toegankelijkheid gebouwen bevorderd.
Salaris medewerkers:
De maanden januari t/m maart 2021 hebben de medewerkers een volledig maandsalaris kunnen
ontvangen.
Vanaf april t/m juni heeft het centrum geen maandsalarissen kunnen geven aan de medewerkers. Dit
heeft te maken dat de verzekeraar het salaris niet uitgekeerd heeft aan het centrum. Ook zijn diverse
vaste donateurs van het centrum gestopt. Dit heeft het leven van de werknemers erg moeilijk gemaakt.
Toch blijven alle 50 medewerkers trouw op het centrum werken. In juli hebben we een flink bedrag
kunnen geven, zodat medewerkers een gedeelte van hun salaris alsnog hebben gekregen.
Ondersteuning kinderen: (was voorheen individueel sponsoring)
Er zijn ieder jaar nog steeds vele vaste donateurs voor de sponsoring van de kinderen. Dit geld wordt
besteed aan school, fysiotherapie en medicatie.
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6. Bestuur en organisatie
Het bestuur van stichting Bondo Kids bestaat uit:
Christa Oude Vrielink:
Matthijs Top:
Simone Slaghekke:
Pascalle de Wit:

Voorzitster
Penningmeester
Secretaresse
Coördinator vrijwilligers

Als bestuur zijn we blij met de hulp die we krijgen van een aantal vrijwilligers.
Mark Oude Vrielink:
Giraffes4zebras:
Hennie Berends:
Ineke Rop:
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7. Financieel Jaarverslag 2021

Saldo Rekening Courant d.d. 31-12-2021

€ 11.704

Saldo Spaarrekening d.d. 31-12-2020

€ 3.710
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