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Stichting Elímu Mount Elgon staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18079162 en is door de 

Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
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Inleiding 

Ook in 2019 heeft het bestuur met behulp van de vele vrijwilligers een aantal initiatieven genomen om bekendheid te 

geven aan het werk van Bea Andersen en om geld in te zamelen voor haar projecten. Zo hielden we voor de 10de keer een 

drukbezochte bridgedrive, gaven we voorlichting over ons werk in Kenia op meerdere scholen en deelden we onze 

ervaringen met de Tilburgse organisaties waarmee we samenwerken onder de vlag van Tilburg Global Goals.   

Op onze website, www.elimumountelgon.nl en onze facebookpagina kunt u op de hoogte blijven van onze projecten. 

Voor onze stichting is 2019 in vele opzichten een productief jaar. Zowel voor ons werk in Tilburg als in Kenia. We kijken 

graag even terug op een aantal ontwikkelingen en resultaten.   

Bestuur en vrijwilligers  

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Anke Diepenhorst voorzitter, Ad Waijers secretaris en penningmeester, 

bestuursleden zijn Cathelijn Bogaers, Michiel de Haan en Yvonne Schoonis.  

Het bestuur kwam in 2019 zesmaal bijeen. 

Adriaan Vrienten, onderwijsdeskundige, is de laatste jaren regelmatig in Kenia om de Vocational Training School goed op 

de rails te krijgen. Hij levert een belangrijke bijdrage aan het 5-jarenplan voor deze Ambacht/huishoudschool. Johan 

Peereboom adviseert de Keniaanse scholen bij de overgang naar Competence based Curriculum (CBC). Daarnaast mogen 

we steeds een beroep doen op een groot aantal personen en organisaties die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan 

de wervingsacties in Nederland en in Kenia hun kennis delen.  Thea Loeters reisde ook in 2019 naar het Andersen 

ziekenhuis om de echografisten weer bij te scholen. Daarmee blijft hun deskundigheid gewaarborgd. 

 

Johan Peereboom druk in gesprek met het team van de Primary school 

Samenwerking  

Veel van onze projecten vallen onder de premieregeling van stichting Wilde Ganzen. De opbrengsten van de fundraisings 

worden hierdoor met 50% verhoogd. Dankzij die steun kunnen we veel meer realiseren. De banden met Wilde Ganzen zijn 

sterk. Sinds 2005 zijn al meer dan 50 projecten door hen gesteund. Wij zijn blij met de steun en adviezen van Wilde 

Ganzen, ze stellen ons in staat om ons werk te verbeteren. De komende jaren wordt intensief samengewerkt aan het 

vermogen van onze Keniaanse Trust om zelf fondsen te werven en de bedrijfsvoering van de projecten te optimaliseren. 

‘Change the game’ een programma van Wilde Ganzen waar enkele managers van de Trust aan deelnamen vergroot de 

kennis binnen de Trust en zal in de toekomst zorgen voor een betere bedrijfsvoering. Hierover in de volgende alinea de 

visie van een projectmedewerker van de Wilde Ganzen. 
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Lokale bevolking centraal 

Door: Ylva Dantuma van Wilde Ganzen 

Duurzame ontwikkeling komt tot stand als de ontwikkeling aansluit bij de gemeenschap, hun behoeftes en capaciteiten, 

zodat zij het ook verder kunnen uitdragen; zij weten als geen ander hoe door de eeuwen heen met schaarste middelen is 

omgegaan, er oplossingen voor zijn bedacht en de positieve verandering in stand gehouden kan worden. Wij werken 

vanuit deze ‘community based approach’.  

Binnen deze aanpak staat de droom en behoefte van de lokale bevolking centraal, maar ook hun inzichten hoe zij dit 

kunnen bereiken, en met welke ondersteuning van binnenuit of van buitenaf. Een belangrijk onderdeel van dit 

capaciteitsplan is om de lokale gemeenschap uit te nodigen kritisch na te denken over hun doelen, prioriteiten en diepere 

oorzaken van problemen. 

Voor Wilde Ganzen is de mate van betrokkenheid van alle verschillende co-creators maar met name de directe 

belanghebbende een belangrijk punt waarop we projecten analyseren. We wensen Mount Elgon Trust en Stichting Elimu 

Mount Elgon veel succes met het faciliteren van dit traject. 

Elimu werkt verder samen met het Tilburgs platform voor mondiale bewustwording 'Een wereld te winnen'. Dat is een 

verzameling van organisaties die een band hebben met de gemeente Tilburg en die zich inzetten voor projecten en 

programma's in het buitenland en voor mondiale bewustwording in Tilburg. Het gaat om mensen vanuit private 

initiatieven, non-profit organisaties, onderwijs (incl. actieve leerlingen en studenten) en het bedrijfsleven voor zover 

gericht op maatschappelijk verantwoord of maatschappelijk bewust ondernemen. Elimu krijgt gelden vanuit een 3 jarig 

programma (2016-2019) voor het vergroten van mondiale bewustwording in Tilburg en om vakonderwijs in Kenia te 

steunen. Vele initiatieven in de stad komen uit de koker van de stichting.  

Tante Pollewop 

De steun van de gemeente Tilburg stelde ons in 2019 wederom in staat om een winkelmanager uit te betalen zodat de 

aansturing van 45 vrijwilligers gewaarborgd is.  De manager is ook de spil rond vele projecten in Tilburg waarbij de nadruk 

ligt op samenwerking (zoals met wijkorganisatie de Ring, Rooi Pannen, ROC, La Poubelle, de Krachtcentrale, Tilburg 

Circulair, etc.). Het doel van al deze samenwerking is gericht op zowel duurzaamheidsprojecten, steun aan 

onderwijsprojecten in Kenia en als ondersteuning van mensen die armoede kennen in Tilburg. Ook levert Tante Pollewop 

aan leerlingen van diverse onderwijsinstellingen een (maatschappelijke) stageplek.  

Enkele highligts 

In 2019 hebben we een 2-daagse training georganiseerd voor alle vrijwilligers. Deze werd professioneel begeleid. De 

coördinator nam deel aan een programma voor leidinggeven aan vrijwilligers. 

• Vanaf 1 mei 2019 is de winkel, naast vier dagen in de week, ook op de eerste zaterdag van de maand geopend.  

• In de TV uitzending De Andere kant van Nederland is Tante Pollewop in beeld; als een van de geïnterviewden uit 

Tilburg in de winkel met haar beperkte budget komt shoppen. 

• Tijdens de Redhead Day in Tilburg in augustus stond Tante Pollewop met een fotobooth. Ieder kon zich in 

trouwjurken kleden voor de foto.  

• Basisschool Den Bijstere kwam langs met 3 groepen. Ruim 60 kinderen brachten een kledingstuk mee dat niet 

meer past en kiezen een nieuw uit. Een praktijklesje in recycling.  

• ROC Mode en Kleding, kreeg 40 gedateerde trouwjurken. Hiervan zijn door de leerlingen nieuwe modellen 

gemaakt in het kader van hun opleiding. Hergebruik staat centraal. De jurken zijn later onderdeel van een 

modeshow in de schouwburg. 

• Pollewop is ook inleverpunt voor gereedschappen en die gaan naar Tools To Work in Teteringen. Ze worden daar 

opgeknapt en verscheept naar ambachtsscholen in Afrika. Ook naar de scholen van onze projecten. 
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• De winkel was inzamelingspunt voor de Sinterklaasactie van gemeenteraadsleden. Ze zamelden speelgoed en 

cadeaus in voor gezinnen die leven in armoede in Tilburg.   

• Door de inzet van de dames van Ladies Circle Oisterwijk is de winkel in één avond helemaal opnieuw ingericht 

met nieuwe (gebruikte) rekken en volgehangen met winterkleding. 

 

Nieuw: shop-in-shop "UIT LIEFDE"                                                                                                      

Uit Liefde is sinds september 2019 de naam van de shop-in-shop bij Tante Pollewop voor de verkoop en verhuur van 

bruidskleding. Het werd noodzaak om voor dit aanbod, met een aansprekende naam, de marketing op te zetten. Na 

landelijke publiciteit vorig jaar is er een stroom op gang gekomen van donaties van prachtige bruidsjurken. Elke week 

komen er wel 2 á 3 pakketten binnen met daarin een prachtige jurk. Soms niet eens gedragen. Altijd is er wel een lief 

briefje bij met de reden van de zending. De jurken worden verkocht of verhuurd en zijn ook bereikbaar voor mensen met 

weinig geld. In 2019 gingen er ook jurken naar een aandoenlijk project in verzorgingshuis Padua. Demente bejaarden 

vinden het heerlijk om in een bruidsjurk hun mooiste dag te herbeleven. Onze slogan is: “En….je jurk leefde nog lang en 

gelukkig”. En dat niet alleen, de opbrengst maakt heel veel mensen gelukkig. 
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Voortgang projecten in Kenia 

Internaat voor leerlingen van de Andersen scholen 

Er is in 2019 op de Andersen Highschool een internaat voor meisjes gerealiseerd. Een heel belangrijke voorziening om 

meisjes aan school te binden en zo een betere toekomst te bieden. Er is ruimte voor 175 bedden. Een toilet- en 

douchegebouw zijn nog in aanbouw. Begin 2020 is alles klaar, dan gaat gestart worden met eenzelfde gebouw voor 175 

jongens van de Highschool. Ook de bouw van een internaat voor de meisjes van de Huishoud/Ambachtsschool (VTC) is 

gestart en wordt begin 2020 opgeleverd 

De studenten lopen zeer lange afstanden naar school. Sommige studenten 

moeten meer dan 20 km per dag op weg van en naar school. Dat is een grote 

belasting en brengt de nodige risico’s met zich mee. Daarnaast is het erg zwaar 

voor tieners om zich gedurende een aantal jaren succesvol te committeren aan 

school. Daarom kiezen veel jongeren ervoor om tegen een schamel salaris te 

werken bij een van de regionale landbouwbedrijven. Een kans op doorleren en 

door ontwikkelen wordt daarmee minimaal. De school besteedt veel aandacht 

aan het perspectief dat jongeren hebben als ze wel naar school gaan en daar 

een vak leren of een kans krijgen om door te studeren.  

Samen met de Keniaanse overheid is een promotiecampagne opgezet om 

ouders te motiveren hun kinderen naar de VTC te sturen zodat ze een vak 

kunnen leren en zelf in het levensonderhoud kunnen voorzien. Een goede 

accommodatie om de jongeren op het terrein van de school te houden, is 

daarom essentieel.  Dit is een grote investering waar onze stichting een 

belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.  

 

Projectplan Sport gereed voor werving sponsors 

We hebben als stichting nog een droom voor dit gebied 

voordat we ons in de nabije toekomst meer gaan 

terugtrekken. Het gaat om een volwaardig sportcomplex met 

onder meer een atletiekbaan, diverse sportvelden, tribune, 

kleedruimtes, openbare toiletten, watervoorziening, etc.  

Wij denken dat deze faciliteiten de gemeenschap nog meer 

kansen geeft. Denk aan de oprichting van sportclubs, 

organiseren van sportwedstrijden voor de scholen maar ook 

voor andere lokale en regionale sportliefhebbers. 

Onlangs is al enthousiast gereageerd op dit plan door de 

Keniaanse overheid. Zij zijn bereid een bijdrage te leveren.  

De deputy gouverneur (zie foto) bleek in ieder geval zeer geïnteresseerd toen wij het plan bij hem toonden. Hij steunt ons 

bij de aanvraag voor subsidie bij het ministerie van Sport in Kenia. Wij gaan onze schouders zetten onder het plan en 

hopen op een positieve respons van sponsororganisaties, fondsen en van de Keniaanse overheid.   
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Projecten in uitvoering 

Deze periode werd er weer flink gebouwd. Zo kwamen er twee extra klaslokalen, een kleuterschool, enkele huisjes voor 

de leraren, een nieuwe keuken en toiletten voor de school en een nieuw kinderdagverblijf.  

Dit zijn forse investeringen. Die worden dan ook samen met de Provinciale overheid, de Elgon Trust, onze stichting en 

Wilde Ganzen gefinancierd. Mede door dit soort stroomversnellingen in de projecten is het belangrijk dat onze stichting 

ter plaatse vinger aan de pols houdt. Er is dus in 2019 vier keer een bezoek aan Kenia gebracht.  

 

 leerlingen tijdens de kookles 

Opening speeltuin een ware happening 

Na de succesvolle inzamelingsactie in 2018 door de kids van basisschool De Zandberg uit Breda konden we voor de vele 

honderden kinderen in Chepchoina een groot aantal mooie speeltoestellen plaatsen.  Deze werden in juli officieel in 

gebruik genomen. Wij waren er zelf bij. Het was een heel groot feest. Zie hier het filmpje: https://youtu.be/Ziln1BJJRBE 
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Capacity building programma (CBP) 

Het programma voor Capacity building (CBP) is een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. In 2019 is dit 3-

jarig trainingsprogramma uitgebreid in de startblokken gezet met een aantal betrokken organisaties en personen. Zowel in 

Kenia als in Nederland. Vele Kenianen gaan meedoen aan de training met als doel dat zij capaciteiten aanboren zodat ze 

uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de ontwikkeling van hun gebied. Het programma loopt 3 jaar en 

wordt aangestuurd door een team van facilitators onder leiding van dr. Bea Andersen. 

Op het Andersen Village zijn 9 teams verantwoordelijk voor onderwijs, gezondheid en diverse community projecten. Elk 

project heeft een bestuur en een managementteam. Onderdeel van het CBP is het trainen van alle leidinggevenden in een 

groot scala van managementvaardigheden. Doel is om hen de kennis en vaardigheden aan te reiken zodat ze in staat zijn 

om de projecten zelfstandig te managen. 

Daarnaast is een gericht programma opgezet om >200 leden van de communities uit de directe omgeving te motiveren 

om te participeren in de vele initiatieven die de afgelopen jaren zijn opgezet. Via dit intensieve programma willen we de 

deelnemers de drijvende krachten maken om de bevolking zo veel mogelijk te betrekken bij wat in de afgelopen 30 jaar is 

opgebouwd. 

Doel van het programma is om het terugtreden van de buitenlandse sponsoren op te vangen en de organisatie en leiding 

van de projecten stap voor stap over te dragen aan de Kenianen. Met die overdracht is al in 2015 geleidelijk aan 

begonnen. Het programma wordt uitgevoerd door https://www.desece.org/, deze Keniaanse organisatie heeft zijn sporen 

verdiend in empowerment van plattelandsgemeenschappen.  

CBF erkenning 

We hebben in 2019 erkenning gekregen van CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving, die als taak heeft toezicht te houden 

op stichtingen als de onze.  

Financiële verantwoording  

Hieronder treft u het Financieel verslag over 2019 aan. Alle financiële verslagen zijn, na goedkeuring door het Bestuur, 

beschikbaar op de website van de stichting. Vragen over het financiële beleid en de besteding van de gelden kunt u 

richten aan de penningmeester van de stichting. De stichting legt over de besteding van de gelden verantwoording af aan 

haar sponsoren. Op de website staan het jaarverslag en de jaarplannen. Wilt u specifieke informatie over een project dan 

kunt u die opvragen bij de secretaris via info@elimumountelgon.nl  

Besteding gelden in Kenia  

De goedgekeurde projecten worden door of onder toezicht van de Keniaanse NGO “Mount Elgon Trust” uitgevoerd. 

Daarvan ontvangt onze Stichting een gedetailleerd verslag met verantwoording van de besteding van de gelden. Wij 

informeren onze donateurs daarover, zodat duidelijk is waaraan de donaties zijn besteed.  

Wij danken onze vrijwilligers en donateurs voor de enorme steun die we ook dit verslagjaar weer ontvingen. Zonder al die 

steun is ons werk onmogelijk. 

De op de spaarrekening staande gelden zijn gereserveerd voor toekomstige projecten. Accountants en Belastingadviseurs 

De Beer uit Tilburg geeft een goedkeuringsverklaring af.  
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FINANCIEEL OVERZICHT Stichting Elimu Mount Elgon 2019 

   
BATEN 

 baten van vermogensfondsen               68.821,25    

 baten van subsidies van overheden (Een wereld te Winnen)               37.390,00    

 baten van Wilde Ganzen*            116.580,00    

 baten van particulieren                 7.081,77    

 baten uit eigen inzamelingsacties               90.600,74    

 som van de geworven baten             320.473,76  

 LASTEN  

 Besteed aan doelstelling in Kenia            105.786,40    

 Overgemaakt aan stichting Wilde Ganzen t.b.v. projecten            147.617,34    

 Kantoor- en reiskosten                  8.119,02    

 Besteed aan Project Een wereld te winnen               30.059,00    

 kosten van Inzamelingsacties               31.959,99    

 Totaal uitgaven             323.541,75  

 Resultaat 31 december 2019                -3.067,99  

 van spaarrekening                -1.950,00  

 Totaal                -5.017,99  

 Saldo 1 jan 2019               94.124,61  

 Saldo 1 jan 2020               89.106,62  

 BALANS PER 31 DECEMBER 2019  

 Activa      

 saldo kas                         5,35    

 saldo bank                89.101,27    

 totaal liquiditeiten               89.106,62  

 Aandelen Afri-Pads BV                 5.000,00  

 Totaal vermogen               94.106,62  

 Passiva      

 Vermogen      €        94.106,62  

 Bestemming saldo van baten en lasten  

 Saldo baten en lasten      

 Projecten      

 Dormitory Vocational Training centre               17.500,00    

 Dormitories Andersen Highschool               32.000,00    

 Capacity Building Program               27.500,00    

 ICT classes                 5.500,00    

 Electronics laboratory                 5.500,00    

 Totaal bestemmingsreserves               88.000,00  

 Vrije reserve     €          6.106,62  

 * vooruitbetaalde kosten voor projecten    

   
Ad Waijers, Penningmeester, januari 2020   
Mevr. A. Diepenhorst/Voorzitter voor akkoord  
Hr. A Waijers/Penningmeester   
Mevr. C. Bogaers/lid   
Hr. M. de Haan/lid   
Mevr. Y. Schoonis/lid   

 


