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Inleiding  
De Stichting Rafiki Kenia is opgericht in oktober 2006 en heeft als doel het 
leefklimaat van de bevolking in Kenia te verbeteren. Transparantie is het kernwoord 
van de stichting, een ieder kan altijd inzage krijgen in de besteding van de ontvangen 
gelden.  
 
Het bestuur van de Stichting Rafiki Kenia is, alle vrijwilligers, geldgevers en andere 
personen die de stichting hebben geholpen dankbaar voor het in haar gestelde 
vertrouwen. Deze dank gaat ook uit naar de mensen in Kenia die behulpzaam zijn 
geweest bij de uitvoering van de project activiteiten. We hopen dat we in 2017 
wederom uw steun zullen krijgen.  
 
Bestuur Stichting Rafiki Kenia. 

Bestuursverslag 2016 

Statuten en doelstellingen 

De Stichting Rafiki Kenia is op 27 oktober 2006 bij notariële akte voor onbepaalde tijd 
opgericht en is statutair gevestigd in Rotterdam. 
 
De stichting Rafiki Kenia stelt zich ten doel gelden en goederen bijeen te brengen en 
deze aan te wenden ter verbetering van het leefklimaat van de bevolking in Kenia. 
Het werkgebied van de stichting ligt in het district Kwale ten zuiden van Mombasa en 
het dorp Makongeni in het bijzonder. 
 
De Stichting Rafiki Kenia tracht dit doel te bereiken door: 
- het verwerven van gelden uit fondsen in de ruimste zin van het woord;- lage 

overheadkosten, de bestuursleden zijn vrijwilligers; 
-  de Stichting Rafiki Kenia werkt met lokale mensen en schept op die manier 

nieuwe arbeidsplaatsen; 
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Bezoeken aan Kenia 
De oprichters van de stichting brengen regelmatig een bezoek aan Kenia. Tijdens 
deze bezoeken worden de projecten doorgenomen en de voortgang besproken. De 
reis- en verblijfkosten voor deze bezoeken worden door de oprichters zelf betaald.  
 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: 
 
J.P. Jongenelis, voorzitter, penningmeester; 
P. Nobel, secretaris; 
M. Maarsen, bestuurslid; 
E. Karsemakers, bestuurslid. 
 
Bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte 
werkzaamheden. 

Erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling 

De Stichting Rafiki Kenia is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst voor 
onbepaalde tijd erkend en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dit betekent dat giften aan de Stichting Rafiki Kenia onder bepaalde 
voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 

Registratie Rafiki Kenia Foundation als NGO in Kenia 

Aangezien een Nederlandse stichting in Kenia niet als een rechtspersoon wordt 
erkend hebben de oprichters in samenspraak met de bestuurders besloten om de 
Rafiki Kenia Foundation officieel te laten registreren in Kenia als een NGO. De Rafiki 
Kenia Foundation is sinds 2008 officieel geregistreerd als een Non Governmental 
Organization (NGO) in Kenia onder het volgende nummer : 
OP.218/051/2007/0422/4902. 

Projecten (mijlpalen, kengetallen) 
In 2016 zijn de volgende mijlpalen bereikt: 
 
1 Alle gesponsorde kinderen zijn overgegaan naar de volgende klas.   
2 5 vrouwen die zijn opgeleid in de naaischool hebben succesvol hun opleiding 

afgerond voor Dress Maker en zijn geslaagd voor hun examen.  
3  Door de aanwezigheid van de dokterspost en de daarbij behorende medische 

voorzieningen hebben we wederom het leven van mensen kunnen redden. Dit 
zijn bijvoorbeeld mensen met ernstige vormen van malaria die levens 
bedreigend zijn. Ook zijn er weer kinderen op een gezonde en gecontroleerde 
manier geboren in de dokterspost. Zonder de dokterspost zou dit niet gebeurd 
zijn. Aangezien de financiele situatie van de dokterspost zorgwekkend is en wij 
niet het idee hebben dat dit op korte termijn kan verbeteren hebben we 
besloten om per 1 Januari 2017 de dokterspost in handen te geven van een 
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aantal bewoners van het dorp Makongeni. Hiervoor is een contract getekend 
door alle partijen. De Stichting Rafiki Kenia zal nog wel bijdragen aan de 
dokterspost door het overnemen van de salarissen van de laborant en de 
tuinman. Hierdoor zijn de kosten voor de Stichting Rafiki Kenia voor het jaar 
2017 te overzien. De dokterspost en inventaris blijft tot nader order eigendom 
van de Stichting Rafiki Kenia. 

4  We hebben voor een aantal jongeren een bijdrage geleverd, eenmalig en 
soms structureel zodat ze hun opleiding kunnen vervolgen of afmaken. 

 Ook hebben we diverse families geholpen met een gift omdat ze anders geen 
geld meer hadden om eten te kopen. Dit komt doordat door de verschillende 
dreigingen het toerisme in Kenia met 70 procent is afgenomen en vele 
mensen hun baan hebben verloren. 

6 Alle lopende projecten zijn zoveel mogelijk gecontinueerd.  

Nieuwe projecten gestart in 2016 

 
Vanwege economische redenen zijn er in 2016 wederom geen nieuwe projecten 
gestart. Er is besloten om eerst de huidige projecten te continueren, alvorens we 
nieuwe projecten zullen gaan starten. 
 
TOELICHTING ALGEMEEN 
 
Aantal personeelsleden 
Geen; alle werkzaamheden in Nederland worden uitgevoerd door onbezoldigde 
bestuurders of vrijwilligers. 
 

Diversen 

(1)  
In de loop van het jaar 2016 zijn helaas wederom donateurs gestopt met het betalen 
van de donaties.  
 

(2)  
De website wordt operationeel beheerd en up to date gehouden door vrijwilligers. In 
de loop van 2016 is er meer informatie op de website gezet, zowel in de Nederlandse 
als de Engelse taal. De Stichting Rafiki Kenia bedankt de betrokken vrijwilligers voor 
het werk dat ze hebben uitgevoerd om de website in 2016 in de lucht te houden. 
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