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Stichting Elímu Mount Elgon 
Reinier de Graafstraat 3  
5017 GP Tilburg 
 
Website: www.elimumountelgon.nl  
E-mail: info@elimumountelgon.nl 
           
Contactpersoon: Ad Waijers, penningmeester 
Tel: 06-30057838 
 
KvK: 18079162       
RSIN/ANBI: 816872612 
IBAN (Triodos Bank): NL71 TRIO 0198 1068 07 
 
Stichting Elímu Mount Elgon voldoet aan de regelgeving van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving rondom 
o.m. beleid, administratie en transparantie en is daarom erkend als Goed Doel.   
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1. Stichting Elímu Mount Elgon 

 
1.1 Doelstelling, missie en werkwijze 
Stichting Elímu Mount Elgon is opgericht op 24 juni 2005 te Tilburg. De naam van de stichting is niet zomaar 
gekozen. ‘Elímu’ is Kiswahili voor ‘opleiding’ en dat is nou juist waar de stichting zich voor inzet: beter 
onderwijs in het Keniaanse dorp Chepchoina, dat gelegen is naast het nationaal Park Mount Elgon, nabij de 
grens met Oeganda. Dit grensgebied is een afgelegen plattelandsgebied met zeer slechte infrastructuur, pas 
sinds enkele jaren elektriciteitsvoorzieningen en circa 100.000 inwoners verspreid over kleine dorpjes. De 
bevolking leeft er voornamelijk van kleinschalige landbouw en veeteelt. Onderwijs of medische zorg was er 
nauwelijks. 
 
Stichting Elímu Mount Elgon ziet het als haar missie om de ontwikkeling van Chepchoina te bevorderen door 
ernaar te streven alle kinderen in de regio goed en passend onderwijs te bieden. In de praktijk vertaalt deze 
missie zich naar het bieden van financiële en/of materiële steun aan projecten die een relatie hebben met 
onderwijs en beroepsopleidingen in het projectgebied. Sinds 2005 is de stichting actief bezig met het bouwen 
van peuter- en basisscholen, maar ook scholen voor voortgezet onderwijs en vakscholen. Kinderen uit arme 
gezinnen worden middels een opleidingsfonds gesteund, zodat onderwijs voor álle kinderen en jongeren in 
Mount Elgon mogelijk is. Sinds 2013 is capaciteitsopbouw van lokale instituties ook één van de speerpunten om 
zodoende te werken aan een groeiend niveau van de leerkrachten c.q. onderwijskwaliteit op de scholen in de 
regio.  
 
1.2 Bestuur en vrijwilligers  
Het bestuur van Stichting Elímu Mount Elgon bestaat uit de volgende leden: 
Anke Diepenhorst   voorzitter  
Ad Waijers   secretaris en penningmeester 
Cathelijn Bogaers   bestuurslid 
Michiel de Haan   bestuurslid 
Yvonne Schoonis  bestuurslid 
 
De stichting wordt ondersteund door de vrijwilligers van Tante Pollewop (www.tantepollewop.org), de winkel 
in gebruikte dames- en kinderkleding in Tilburg. De opbrengsten van de winkel komen ten goede aan de 
projecten van Stichting Elímu Mount Elgon. Daarnaast wordt de stichting ondersteund door mensen en 
organisaties die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de projecten in Kenia en de voorlichting hierover in 
Nederland. 
 
1.3 Referenties  
Wilde Ganzen ondersteunt onze projecten al jaren. Ook het in dit projectplan beschreven project is ingediend 
en goedgekeurd. Onze relatiebeheerders bij Wilde Ganzen zijn: 
Dorien Verbeek  dorien@wildeganzen.nl   
Ylva Dantuma  ylva@wildeganzen.nl  
Beide zijn telefonisch bereikbaar via 033-2045555. 
 
Daarnaast werken wij al sinds 2011 samen met BIS Bureau Internationale 
Samenwerking te Tilburg. BIS ondersteunt ons met fondsenwerving op no 
cure-no pay basis voor het hierna beschreven project, maar adviseert ons 
bovendien bij allerhande onderwerpen waar wij als bestuur soms tegenaan 
lopen. Onze contactpersoon bij BIS is: 
Martine Stoppelenburg info@bureauinternationalesamenwerking.nl  
BIS is telefonisch bereikbaar via 013-7518405. 
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2. Samenwerkingspartner NGO Mount Elgon Trust 

 
2.1 Oprichting, doelstelling en missie 
Mid jaren negentig heeft de Nederlandse tropenarts Bea Andersen-
Schipper zich gevestigd in dit gebied, om precies te zijn nabij het dorpje 
Chepchoina. In 1996 zette Bea een kliniek op van waaruit zij medische 
zorg bood aan de lokale bevolking. In 1998 volgden twee lokaaltjes voor 
een kleuter- en basisschool, de Andersen Nursery and Primary School, die 
in de loop van de volgende 5 jaar uitgegroeid is tot een volledige kleuter- 
en basisschool met 11 lokalen.  
Om haar werk een meer officiële en zakelijke basis te geven werd in 2005 
de Mount Elgon Trust opgericht, met als hoofdsponsor de rozenkwekerij 
Mount Elgon Orchards, het bedrijf van Bob Andersen, echtgenoot van 
Bea. De Trust is een geregistreerde overheidsonafhankelijke 
welzijnsorganisatie, een NGO. In Nederland werkt de Mount Elgon Trust 
samen met twee stichtingen: De stichting Elímu Mount Elgon ondersteunt 
voornamelijk onderwijsgerelateerde projecten en de Stichting Ondersteuning Kitale ondersteunt de medische 
projecten. Deze twee stichtingen werken in Nederland intensief samen om projecten ten behoeve van de 
inwoners van Chepchoina optimaal te kunnen ondersteunen. 
Bea is in 2015 geridderd in de Orde van Oranje Nassau voor haar enorme bijdragen aan de ontwikkeling van 
de community van Chepchoina op gebied van gezondheid en onderwijs.  
  
2.2 Bestuur en beleid 
De Mount Elgon Trust wordt geleid door management teams en een bestuur. Elk van de onderdelen, 
waaronder de kliniek en de verschillende scholen hebben een eigen management team. Deze teams hebben de 
verantwoordelijkheid om de dagelijkse gang van zaken te besturen. In het reguliere kwartaaloverleg komen de 
belangrijkste zaken aan de orde. De teams leggen verantwoordelijkheid af aan het bestuur. Het bestuur van de 
Mount Elgon Trust bestaat uit de volgende personen: 
 
Functie   Naam   Beroep   Nationaliteit 
Chairman   Bea Andersen    Medical doctor   Nederlands 
Secretary  Cherry Anne Dale Office Manager  Keniaans 
Member   Robert Allen Andersen  Farmer     Keniaans 
Member   Bishop Crowley  Bishop catholic church  Iers 
 
2.3 Contactgegevens 
Mount Elgon Trust  Bezoekadres: Mount Elgon Orchards Tel:  +254 734333097 
Po box 124 Kitale   Chepchoina/Kenya   E-mail: bea@mtelgon.com  
  
2.4 Continuïteit van de projecten 
Het (financieel) management van de scholen die onder de Mount Elgon Trust vallen wordt in toenemende 
mate door de scholen zelf beheerd. Capaciteitsopbouw van lokaal (school)management is een belangrijk 
speerpunt in ons werk en een belangrijke factor in het streven naar zelfstandig bestuur en financieel 
management. Dit heeft o.m. tot gevolg gehad dat een steeds groter deel van de exploitatiekosten van het 
onderwijs afgewenteld kon worden op de Keniaanse overheid en de onderwijskwaliteit toch op het niveau kon 
blijven waarnaar we altijd hebben gestreefd. 
Het bedrijf van de echtgenoot van Bea, Mount Elgon Orchards, is sinds de oprichting een belangrijke sponsor 
van de projecten en is verantwoordelijk geweest voor een enorme ontwikkeling van de projecten. De rol van 
het bedrijf wordt geleidelijk kleiner, naarmate de rol van de overheid groeit.  
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3. Project: Bouw van bescheiden docentenwoningen  
 
3.1 Probleemstelling en doelgroepen 
Een deel van de docenten in Kenia is in dienst van de overheid. Die bepaalt dus ook op welke overheidsschool 
ze ingezet worden. Andere docenten zijn niet in overheidsdienst, maar zoeken zelfstandig naar werkgevers. De 
zeer afgelegen regio Chepchoina, waar de Andersen Primary School gevestigd is, is een plek waar docenten niet 
graag werken, ver weg van familie en met een fors gebrek aan basisvoorzieningen. In de vele kleine dorpjes die 
de regio rijk is, is er onder meer een groot gebrek aan acceptabele woonruimte. Wat er te huur is, zijn kleine 
lemen woningen zonder elektra of stromend water, tegen een te hoge huur voor een bescheiden 
lerarensalaris. Een struikelblok in de ontwikkeling van de onderwijssector van Chepchoina is dus het verkrijgen 
èn behouden van gemotiveerde docenten. Het beschikbaar stellen van een bescheiden woonruimte is dan ook 
een belangrijke voorwaarde.  
 
De huidige Andersen Nursery and Primary School bestaat sinds 1998, toen Bea Andersen ondervond dat de 
dorpsschool in Chepchoina vol was, maar de behoefte aan scholing enorm groot was. Wat begon als een school 
met twee lokaaltjes, met eigen geld opgezet, hebben wij als Stichting Elímu Mount Elgon in de daaropvolgende 
jaren helpen ontwikkelen tot een volwaardige Primary School met Early Childhood Development Centre 
(Nursery c.q. kleuterschool). De Andersen Nursery and Primary School heeft momenteel 1.156 leerlingen en 33 
docenten. Rondom de Andersen Nursery and Primary School zijn sindsdien ook gerealiseerd:  

- een High School met ruim 800 leerlingen en zo’n 60 docenten en ondersteunend personeel 
- een technische vakschool met 186 leerlingen en zo’n 20 docenten 

Alle scholen zijn inmiddels overgedragen aan de overheid, die van een jaarlijks groeiend aantal docenten de 
salarissen betaalt.  
 
Voor het onderwijzend personeel van Andersen High School en Het Vocational Training Centre hebben we de 
afgelopen jaren voldoende huizen gebouwd. Voor de 33 docenten van de Primary School hebben we dat nog 
niet gedaan. Enkele van hen hebben een acceptabele woonruimte, maar de meeste niet. De docenten die 
vanuit Kitale reizen, hebben dagelijks, met goed weer, twee uur reistijd. Met slecht weer wordt dit al snel het 
dubbele. Door slechte verbindingen of uitval van openbaar vervoer lukt het een docent soms in het geheel niet 
om de school te bereiken en vallen lesdagen van de betreffende klas dus uit.  
 
3.2 Doelstelling 
Om ons docententeam, en daarmee de ontwikkeling van de school, te ondersteunen willen we  24 
woonruimtes, geschikt voor één- of tweepersoonshuishoudens, bouwen.  
 
3.3 Planning en uitvoering 
Het is ons doel om in 2021 acht units van drie woningen te bouwen. Elke unit wordt voorzien van een 
sanitairgebouwtje met drie toiletten en drie wasruimtes met stromend water, zodat elke huishouden eigen 
sanitair heeft. De woonruimtes worden aangesloten op elektra met een eigen meter waar men geld in dient te 
doen voor levering. De units hebben rondom grond, verdeeld in eigen tuintjes om groenten te telen. 
 
Elke woonruimte heeft een woonkamer met open keukentje en een slaapkamer. De woningen worden 
eenvoudig ingericht met een bed (zonder matras), een kast, een tafel, stoelen en wat haken aan de muur. De 
woningen zijn onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden van het dienstverband en de docenten 
hoeven dus ook geen huur te betalen. 
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Foto: het ontwerp dat we inmiddels hebben gebouwd    Foto: voor elke woonunit een natte cel met  
voor docenten van de High School en dat zeer voldoet.   eigen toilet en wasruimte. 

 
 
  

Locatie 
De bouw vindt plaats op het terrein 
van de nieuwe Primary school en 
gesitueerd langs de doorgaande weg. 
Daarmee vormen deze huizen en de 
reuring van bewoning een wand tussen 
de weg en het terrein van de school 
zodat we daardoor een zekere 
bescherming hebben voor insluipers. 
Dat komt de veiligheid ten goede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons eigen bouwteam 
We werken al 15 jaar met ons eigen bouwteam, bestaande uit een aannemer en een bouwploeg die 
constructie en onderhoud pleegt aan de verschillende (school)gebouwen. Behalve de bouw ervan, richt het 
team zich ook op schilderwerk, loodgietwerk en andere reparaties. De aannemer is ook verantwoordelijk voor 
inkoop van materialen en dit kan hij goed. In het verleden hebben we verschillende slechte ervaringen gehad 
met de inhuur van externe bouwbedrijven, waardoor het financieel veel aantrekkelijker bleek om een klein 
bouwteam in vaste dienst te hebben. Tijdens de werkzaamheden leidt dit bouwteam ook jonge vaklui op. Voor 
een deel zijn dit leerlingen van onze eigen technische vakschool en voor een deel zijn het andere trainees die 
ook bij ons ervaring willen opdoen. Wij zien overigens veel van de leerlingen van onze vakschool een werkplek 
vinden in de omgeving. Het is mooi om in de praktijk te ervaren dat onze vakopleidingen daadwerkelijk leiden 
tot werk en inkomen. 
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3.4 Verwachte resultaten 

• Het wegvallen van de extreem lange reistijden van docenten zal ervoor zorgen dat er veel minder 
lesuitval is.  

• Ook zullen de docenten minder vermoeid zijn, waardoor de lessen beter en plezieriger zullen worden, 
voor zowel de docent als de leerlingen.  

• Doordat de docenten bij de school komen te wonen, hebben zij meer tijd om huiswerk na te kijken en 
zullen dus ook de prestaties van de leerlingen verbeteren.  

• De docenten zijn beter in staat om vergaderingen bij te wonen, wat de algehele onderwijskwaliteit ten 
goede zal komen.  

 
3.5 Controle en verslaglegging 
Zowel het bestuur van de Trust als de overheid zitten er dicht op om de gewenste doelstellingen te behalen. Er 
is dagelijks toezicht op de bouw en de planning en financieel toezicht op de bestedingen. Vanuit Nederland 
houden we de lijntjes ook kort. Hoewel we dit jaar door Corona niet naar Kenia hebben kunnen reizen, is er 
toch bijna dagelijks contact tussen Bea Andersen, de lokale coördinator van de bouw en het Management 
Team van de Andersen Nursery and Primary School.  
 
Dit project wordt bovendien ondersteund door Wilde Ganzen. Wilde Ganzen heeft in dit kader ook contact met 
ons lokale team en verwacht degelijke rapportages, zowel van de Mount Elgon Trust als van ons, als Stichting 
Elímu Mount Elgon. Als bestuur maken wij dus degelijke rapportages op voor partners als Wilde Ganzen en 
vermogensfondsen die ons ondersteunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: de officiële uitreiking van de rapporten aan de kleuters voor overgang naar de Primary School.  
Dit is op de Andersen Nursery and Primary School een jaarlijks festijn met allemaal kids in een toga. In het midden Bea 
Andersen, links Mr. Manoah (hoofd van de Nursery and Primary School) en rechts één van de leraren. 
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3.6 Continuïteit 
Zowel de Nursery and Primary school als de Secondary School zijn overgedragen aan de overheid. Daarmee 
nam de overheid haar verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de school en het onderwijs op niveau te 
houden en een deel van de leerkrachten te betalen. De Trust betaalt sindsdien een jaarlijks kleiner wordend 
aantal docenten. De samenwerking die tot op heden bestaat tussen de Trust, Stichting Elímu Mount Elgon en 
de overheid pakt zeer goed uit, want de kinderen doen het erg goed op school en de leerlingenaantallen 
groeien hard.  
 
De afgelopen jaren besteden we bijzonder veel aandacht aan capaciteitsopbouw van deze scholen om 
zodoende te werken aan een groeiend niveau van de leerkrachten c.q. onderwijskwaliteit op de scholen. Daarin 
nemen we niet alleen de scholen op Mount Elgon mee, maar ook zoveel mogelijk basis- en middelbare scholen 
in de hele regio. Daarmee bereiken we op regionaal niveau een structurele verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs en onderwijsmanagement, waardoor de scholen in staat zijn om méér leerlingen beter onderwijs te 
bieden, de schooluitval drastisch omlaag gaat en de schoolresultaten stijgen.  
 
Het voorzien in lerarenwoningen draagt uitdrukkelijk bij aan de continuïteit van het onderwijs in de regio. 
 
3.7 Begroting  
(1 euro = 110 Kes) 
 
De realisatie van dit project wordt voor een deel ondersteund 
door Wilde Ganzen. Met hulp van andere donoren hopen we 
het project volledig te kunnen financieren, zodat de 
doelstellingen kunnen worden behaald.  
 
De begroting per unit is als volgt: 
 

Budget Teachers houses (block of three units) 

nr description quantity cost total cost euro 
1 construction of 3 apartments 3 300000 900000         8.182  
2 construction of 3 toilet/washrooms including a pit. 3 55000 165000         1.500  
3 watertank and piping 1 85000 85000             773  
4 electrical installation 1 65000 65000             591  
5 furniture 3 35000 105000             955  
6 sub-total   1.320.000      12.000  
7 contingency  5% 66.000             600  
8 sub-total   1.386.000      12.600  
9 Supervision Trust  8% 110.880         1.008  
10 Kosten fondsenwerving, 6% excl. BTW    659 
  Total     1.496.880      14.267  

Subsidie Wilde Ganzen per blok van drie huizen 4.536 
Nog benodigd bedrag 9.731 

 
De kosten voor een blok van drie woningen zijn € 14.267,-, inclusief de bouw van een sanitairblok. Door de 
modulaire bouw kunnen we drie nieuwe woningen en een sanitairblok realiseren zodra hiervoor voldoende 
financiering is. We streven ernaar een totaal van acht units van drie woningen te bouwen. 
 
 

 


