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Stichting Jua is opgericht op 13 juli 
2010 als fondsenwervende stichting 
t.b.v. de uitvoerende werkzaamheden 
in Watamu Kenia. Jua Rescuecenter 
aldaar opende haar deuren op 17 juni 
2011. 

De aanleiding  voor de oprichting was 
het feit dat er geen enkele zorg of hulp 
bestond voor mishandelde meisjes in 
de kustregio. Deze meisjes werden 
vaak noodgedwongen opgevangen in 
weeshuizen waar zij niet de benodigde 
hulp kunnen krijgen. 

Het Rescuecenter van Stichting Jua 
biedt deze hulp wel. Behalve Stichting 
Jua zijn er geen andere organisaties in 
de regio die deze vorm van hulp 
bieden. 

Nelleke Hols is de oprichter en is 9 jaar 
werkzaam geweest in Kenia. Na haar 
terugkeer naar Nederland stuurt en 
adviseert Nelleke het Rescuecenter 

samen met Tush Kombo, de Keniaanse manager aan. Nelleke reist 2x per jaar naar het Rescuecenter 
met als doel zelf te zien en evalueren of de kwaliteit van zorg gehaald is. 

De motivatie van Nelleke  

Ik heb meer dan 25 jaar als maatschappelijk werker in Nederland gewerkt waarvan de laatste jaren als 
coördinator huiselijk geweld. Door mijn reizen naar Kenia en lokale contacten werd ik me meer en meer 
bewust van de maatschappelijke en economische ongelijkheid van vrouwen en meisjes aan de kust. Ik 
ging nadenken of ik wat kon doen met mijn kennis, maar een voorwaarde was dat er behoefte was. 

Ik heb veel gesprekken gevoerd met de kinderbescherming waaruit bleek dat er een enorme behoefte 
was aan kennis ,zorg en opvang voor mishandelde meisjes. De kinderbescherming zag zich 
geconfronteerd met een enorm hulpvraag waar ze niet veel mee konden. Vroege huwelijken, 
verkrachtingen en seksueel misbruik met als gevolg zwangerschappen komen aan de kust helaas veel 
voor. Daarom heb ik ervoor gekozen om me in te zetten voor deze doelgroep. 

Tush Kombo is o.a verantwoordelijk voor het managen van het Rescuecenter. Zij  krijgt daarbij steun en 
advies waar nodig van Nelleke Hols. Tush legt maandelijks ( financiële ) verantwoording af aan de 
penningmeester van de stichting en aan Nelleke. 



Tush draagt zorg voor het uitvoeren van het financieel managent, personeelsmanagement en 
onderhoudt contacten. Nelleke onderhoudt de contacten in Nederland. Ook is Tush verantwoordelijk 
voor het sociaal werk.  

Tush werkt samen met een Keniaans team dat bestaat uit: 

1 veldwerker 

1 kinderpsycholoog ( parttime ) gespecialiseerd in misbruik/trauma 

2 caretakers 

1 kok 

1 schoonmaker 

1 nachtwaker 

Jua Rescuecenter is officieel geregistreerd bij de Keniaanse overheid als een Charitable Child Institution 
en is het enige Rescuecenter in het district. De Keniaanse overheid levert geen enkele financiële 
bijdrage. Jua is afhankelijk van giften om in de kosten te voorzien van de dagelijkse  behoeften en zorg 
voor de meisjes. 

 
Sociaalmaatschappelijke/economische situatie werkgebied. 

De sociaaleconomische situatie aan de kust is voor de meisjes niet rooskleurig. Een meisje wordt gezien 
als niet belangrijk. Meisjes gaan niet of nauwelijks naar school en worden niet gemotiveerd. 

De achterliggende gedachte is veelal dat zij gaat trouwen, kinderen krijgt en in dienst staat van de man. 
Doordat zij dan ook geen scholing krijgen, blijven zij afhankelijk, ontwikkelen zij zichzelf niet en hebben 
daardoor geen kans om hun situatie economisch te verbeteren. Omdat jongens in de regio meer rechten 
hebben dan meisjes denken te hebben, menen zij helaas ook het recht te hebben om over het lichaam 
van de meisjes te beschikken.  

 



Doelstelling 

De doelstelling van Jua is het zorgen voor een veilige leefomgeving, waar de meisjes kunnen leren 
omgaan met hun trauma.Jua biedt daartoe een programma waar ontwikkeling op fysiek, emotioneel en 
economisch gebied centraal staat, zodat het meisje na het volgen van het programma in staat is op 
eigen benen te staan en meer zelfvertrouwen hebben ontwikkeld. 

Zij ontwikkelen zich binnen Jua tot jongen vrouwen die hun eigen toekomst kunnen vormgeven. Jua 
geeft ook voorlichting over de rechten van het kind (meisjes). 

Doelgroep 

De doelgroep zijn mishandelde meisjes in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Regelmatig zijn de opgevangen 
meisjes zwanger of reeds bevallen waardoor Jua ook veel baby’s huisvest en verzorgd. De meisjes zijn 
vaak het slachtoffer van: 

- Gedwongen huwelijk 
- Seksueel geweld 
- Sekstoerisme 
- Kind zwangerschappen 
- Fysiek geweld 

De meisjes blijven ongeveer een tot anderhalf jaar in het center. Jua kan twaalf meisjes huisvesten. 
Ongeveer 75%  van de geplaatste meisjes zijn zwanger geraakt als gevolg van de mishandeling. Vanwege 
het misbruik spelen er vaak rechtszaken welke af en toe zeer ingewikkeld  kunnen zijn wanneer er 
familie betrokken is. Ook speelt omkoping een grote rol. Als de rechtzaak van het meisje is afgehandeld 
en zij het programma van Jua succesvol heeft doorlopen gaat zij terug naar familie na bemiddeling en als 
het veilig is. De praktijk leert dat dat meestal het geval is. 

 
Onze werkwijze 

Sinds medio 2017 is Jua door de kinderbescherming geautoriseerd om zelf op signalen van misbruik af te 
gaan en deze te onderzoeken. Nadat uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is van misbruik neemt 
Jua  het meisje op en draagt zorg voor het hele proces van bewijs, aangifte en begeleiding van de 

meisjes naar de rechtbank. Om deze 
aanvullende taken te kunnen doen 
heeft Jua een veldwerkster in dienst 
genomen die al het outreachend werk 
doet. Ook neemt Jua meisjes op die 
aangemeld zijn door artsen, 
ziekenhuizen of andere 
hulpverleningsorganisaties. Na een 
opname heeft de manager/sociaal 
werker een intake waarbij het trauma 
en de achtergrond van het meisje in 
kaart worden gebracht. Daar wordt 
vervolgens de zorg en begeleiding op 
afgestemd. Ook worden de huisregels 
en taken besproken die de meisjes in 
het center moeten doen.  



Het meisje krijgt de volgende dag een medisch onderzoek dat bestaat uit HIV-test, zwangerschapstest, 
wormenkuur en algeheel onderzoek. Het meisje krijgt vervolgens van de social werker en waar nodig 
van de psycholoog gesprekken om het trauma te verwerken. Bewustwording van de rechten van het 
kind, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven zijn eveneens een belangrijk 
onderdeel van de gesprekken. 

Wekelijks zijn er groepsgesprekken waar het functioneren van de groep aan de orde komt. De meisjes 
krijgen dagelijks begeleiding van de caretakers wat betreft hun taken/hygiëne en hoe om te gaan met 
hun pasgeboren baby. De meisjes worden bovendien , wanneer zij eraan toe zijn , gestimuleerd om 
(terug) naar school te gaan of een beroepsopleiding te doen. 

 

Training en voorlichting 

Onze veldwerkster zorgt ook voor 
training en voorlichting, zowel intern 
aks extern. Zij geeft training in hoe om 
te gaan met fysiek geweld. Daarnaast 
geeft zij voorlichting over het 
herkennen van signalen van misbruik 
aan scholen en aan de lokale 
gemeenschap. 

Middelen 

De middelen om tot ons doel te komen 
zijn een veilig onderdak, therapeutische 
gesprekken, school/educatie, training 
en voorlichting, medische zorg en een 

veilige bevalling.  

Andere hulpverleningsorganisaties in de regio signaleren en verwijzen alleen door. Er bestaat geen 
andere organisatie die meisjes kan opvangen. Opname is in de meeste zaken van levensbelang omdat 
wanneer er aangifte is gedaan bij de politie het meisje vaak wordt bedreigd door de dader. Jua kan deze 
veilige opvang bieden dankzij de erkenning door de kinderbescherming en de lokale bewoners. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Jaarbegroting 2021 

Voeding                        7000 euro 

Reiskosten                    4000 euro 

(school, doktersbezoek, vergaderingen, familiebezoek en outreach) 

Schoolkosten                2000 euro 

(schoolgeld,boeken en materialen, schooluniformen) 

Huishoudelijke kosten 1500 euro 

(schoonmaak,kantoor, huisvuil, gastank en houtskool) 

Huur Jua pand               3000 euro 

Onderhoud Jua pand   1000 euro 

Elektriciteit/water        500 euro 

Personeelskosten         12000 euro 

Medische kosten          5000 euro 

Overig                             7000 euro 

(Bureaukosten NL, reiskosten Kenia) 

Onvoorziene kosten     2000 euro 

Totaal                             45000 euro. 

 
Impact 

90% van de uitgestroomde meisjes zit weer op school of heeft een baan. Regelmatig heeft Jua contact 
met de uitgestroomde meisjes. Soms bieden we nog wat hulp maar vaker is het gewoon fijn om te zien 
hoe het gaat en of ze zich zelfstandig redden. 

Samenwerking 

Binnen de regio en lokaal werkt Jua samen met: 

- De kinderbescherming ( overheid) 
- Lokale vrouwengroep Voice for Women 
- Lokale organisatie Gender Based Voilence 
- Scholen in Watamu 
- Human Rights 

Verantwoording 

Jua geeft jaarlijks een (financieel) jaarverslag uit. Deze staat gepubliceerd op de website. 

 

 



Bestuur 

Per 1 juli 2020 hebben na 10 jaar Peter Mak (voorzitter) en Monique van der Zijde (secretaresse) 
afscheid genomen van Jua. Na 10 jaar is het tijd voor hen voor wat nieuws. Anneloes Bal van Dijk is de 
nieuwe voorzitter, Patty van Houwelingen de secretaresse. Hetty Tholen  heeft per 1 mei 2019 Ad 
Koekman vervangen. 

 

Nederlandse stichting 

Voorzitter:  Anneloes Bal van Dijk 

Penningmeester :  Hetty Tholen 

Secretaresse: Patty van Houwelingen 

Oprichter : Nelleke Hols 

Alle betrokkenen verrichten hun werkzaamheden voor de stichting op vrijwillige basis. 

 
ANBI 

Stichting Jua is ANBI goedgekeurd. 

 
Contactgegevens 

Adres                         Ivoorhorst 209, 2592 TJ Den Haag 

Website                     www.stichtingjua.org 

Facebook                   Stichting Jua 

Email                          Bestuurjuarescuecenter@gmail.com 

Telefoon                    06-57071058  

KvK                             50531867 

Bankgegevens          ING Bank t.n.v. Stichting Jua Childrens Home 

Bankrekening           NL03 INGB 0005 472706 

 

http://www.stichtingjua.org/
mailto:Bestuurjuarescuecenter@gmail.com

