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Inleiding
De stichting is opgericht op 30 januari 2009 en verleent financiële steun aan het IPCH
Huruma Children Restoration Home, een kindertehuis in Eldoret, Kenia. De stichting draagt
daarmee bij aan de continuïteit van opvang en zorg voor ruim 60 kinderen.
Bestuur
Het bestuur is in 2020 6 keer bijeen geweest. Gedeeltelijk vonden de vergadering langs
digitale weg plaats. Ook was er tussen de vergaderingen door veelvuldig telefonisch en emailoverleg. In het verslagjaar is een aantal mensen benaderd met het oog op de vervulling
van 2 vacatures. Helaas leverde deze zoektocht geen positief resultaat op. Het
voorgenomen bezoek van Gijs Metz en zijn echtgenote aan het tehuis kon vanwege de
coronabeperkingen geen doorgang vinden.
Het kindertehuis
De ontwikkeling in het kindertehuis is in 2020 vanzelfsprekend sterk bepaald door de
coronapandemie die ook in Kenia om zich heen greep. Het grootste deel van het jaar waren
de scholen gesloten en op last van de overheid moesten de kinderen in het tehuis blijven en
de leerlingen van het voortgezet onderwijs in hun internaten of bij de gastgezinnen. We
hebben groot respect voor de leiding en de werkers in het kindertehuis, die onder moeilijke
omstandigheden hun werk hebben verricht. Gelukkig biedt het tehuis en het terrein binnen
de omheining voldoende bewegingsvrijheid voor de kinderen. Voor de begeleiders in het
tehuis gold dat zij, wanneer zij buiten het kindertehuis waren geweest, enige tijd in
quarantaine dienden te blijven. Omdat de in- en uitgaande bewegingen van het
kindertehuisterrein zo veel mogelijk dienden te worden beperkt stagneerde het werk in de
metaal workshop en kon ook de verhoging van de buitenmuur geen doorgang vinden.
Dankzij de steun vanuit onze stichting konden voldoende zaken gekocht worden waardoor
er geen gebrek is. Daarnaast komt er veel groente zoals kool, wortels, bieten en knollen van
eigen land. Ook worden er aardbeien, bananen en maïs verbouwd. Het heeft in 2020 veel
geregend en de oogsten waren goed.
Begin 2020 kon met een bijdrage van de stichting een negenpersoonsbusje worden
aangeschaft dat Daniel ook kan gebruiken als eigen auto. Ook is een vriezer aangeschaft,
zodat levensmiddelen langer bewaard kunnen worden.
Twee jaar geleden is een tweedehandsmotor voor Livingstone aangeschaft die hij gebruikte
voor bezoeken aan scholen en verwanten van kinderen. Helaas kreeg hij afgelopen jaar een
ongeluk en werd de motor total loss verklaard. Gelukkig zijn begin 2021 extra middelen
beschikbaar gekomen, zodat Livingstone weer een motor tot zijn beschikking heeft. Het
geeft hem veel meer flexibiliteit en tijd in zijn werkzaamheden.
Begin 2020 heeft de overheid aangegeven dat het tehuis een nieuw certificaat van
goedkeuring zal krijgen. Wel zijn er enkele voorwaarden gesteld, waaronder de eis dat er
meer kinderen in het tehuis geplaatst moeten kunnen worden. Dit ondanks het

overheidsbeleid dat erop gericht is het aantal kinderen in tehuizen terug te brengen. De
praktijk geeft aan dat eerder behoefte is aan meer plaatsen.
Scholing
In het verslagjaar volgden 27 kinderen voortgezet onderwijs in internaatsverband, althans
voor zover de scholen open waren. 5 van deze kinderen hebben in maart 2021 examen
gedaan.
Geldwerving
Opnieuw gaven particulieren, kerken, verenigingen en een kinderdagopvang ruimhartig hun
steun aan onze stichting. Door het uitbreken van de coronapandemie ging op het laatste
moment het jaarlijkse benefietdiner niet door. Naar de ervaring leert, levert dit diner
doorgaans € 4.500 à € 5.000 op. Hierdoor verslechterden de vooruitzichten op financieel
gebied plotseling aanzienlijk, temeer daar andere mogelijkheden voor fondswerving door de
lock down maatregelen werden geblokkeerd. Uiteindelijk kon alleen de wijnactie in het
najaar doorgaan. Achteraf kan worden vastgesteld dat onze vrees niet is uitgekomen.
Dankzij sterk meevallende inkomsten van particuliere gevers, een relatief hoge opbrengst
van de wijnactie (ruim € 3.100) en enkele grote extra giften vanuit het bedrijfsleven kon het
jaar toch met een klein voordelig saldo worden afgesloten.
Vooruitzichten
Het werk van onze stichting wordt breed gedragen door de samenleving in Oudewater en
daarbuiten, zo blijkt uit de ruimhartige financiële steun die wij in het afgelopen moeilijke
jaar mochten ontvangen. Het is op dit moment moeilijk aan te geven op welke termijn de
situatie op coronagebied zich in Kenia zal normaliseren en het kindertehuis weer als vanouds
zal kunnen functioneren. Zodra betere tijden aanbreken, zullen wij verder gaan met ons
streven om tot meer financiële zelfstandigheid van het tehuis te komen. De ervaringen met
bij voorbeeld de metaal workshop en het landbouwbedrijf geven wat dat betreft zeker
aanleiding tot positieve verwachtingen.

