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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. 
 
Het bestuur 
 
Het bestuur is in 2022 in totaal vijf keer bijeengeweest. Er heeft zich geen wijziging in de 
samenstelling van het bestuur voorgedaan. Ook in het verslagjaar is de uitbreiding van het 
bestuur een voortdurend punt van aandacht geweest. Verschillende mensen werden 
benaderd maar helaas heeft geen daarvan positief gereageerd op onze verzoeken om een 
bestuursfunctie te aanvaarden. 
 
Het kindertehuis 
 
Ook Kenia heeft in 2021 geleden onder de coronapandemie. Er werden verschillende lock 
downs afgekondigd, de vaccinatiegraad was en is laag en de scholen werden regelmatig 
gesloten en gingen daarna weer open, zodat er weinig continuïteit in het onderwijs was. 
Tijdens de periodes waarin de scholen waren gesloten verbleven de kinderen voortdurend 
op het eigen terrein van het kindertehuis. Het tehuis zelf is wonderwel goed door de 
coronacrisis heen gekomen. In het tehuis zijn geen gevallen van coronabesmetting 
opgetreden. Wel was er een meisje dat in internaatsverband voorgezet onderwijs volgt en 
dat besmet raakte. Zij was enige tijd behoorlijk ziek, maar is inmiddels hersteld. Afgelopen 
jaar werd ook een meisje in het tehuis geplaatst dat seksueel misbruikt was. De dader is 
gepakt en zit in het gevang. Zijn rechtszaak loopt nog. Met het meisje gaat het allengs beter. 
Het is goed dat het tehuis een veilige haven kan bieden. 
Voor Livingstone kon dankzij de sponsoring van het jubilerend bedrijf van Rijswijk een 
tweedehands motor worden aangeschaft, zodat hij minder tijdrovend kinderen in 
pleeggezinnen en leerlingen die voortgezet onderwijs volgen kan bezoeken. 
 
Scholing 
 
Zoals eerder aangegeven waren scholen in 2021 niet steeds geopend. In het verslag jaar 
volgden 25 kinderen voortgezet onderwijs in internaatsverband. Zeven van deze kinderen 
hebben begin 2022 met goed gevolg examen gedaan.  
Het bestuur heeft de nodige aandacht besteed aan het probleem dat een bevriende 
stichting, die tot nu toe de financiering van de kosten van het voortgezet onderwijs 
verzorgde, door een beleidswijziging moest besluiten deze ondersteuning stop te zetten. In 
de tweede helft van het verslagjaar zijn gesprekken met de MWH Foundation in Snelrewaard 
op gang gekomen die in de loop van 2022 positief konden worden afgerond. Deze stichting 
richt zich onder andere op het creëren en financieren van mogelijkheden om mensen een 
eerste stap te kunnen laten zetten uit de "armoedeval". Daarmee is de financiering voor de 
komende twee jaren in elk geval veiliggesteld. 
 



 
 
Geldwerving 
 
Het beeld op financieel gebied was in 2021 ongeveer gelijk aan dat van 2020. Opnieuw kon 
het traditionele benefietdiner in het voorjaar vanwege de coronaperikelen niet doorgaan. 
Op zichzelf is dit diner een van de belangrijkste en stabielste bronnen van inkomsten voor de 
stichting. Opnieuw bleek evenwel dat de gemiste inkomsten van het diner konden worden 
gecompenseerd door extra inkomsten uit andere bronnen. Particuliere gevers droegen weer 
aanzienlijk bij, waarbij ook het kroonjarenplan moet worden genoemd dat een mooi bedrag 
opleverde. Wij ontvingen ook donaties van de Wereldwinkel en Veld-Zicht. Daarnaast 
kwamen er ook substantiële bedragen vanuit een aantal bedrijven. Belangrijk was ook dat de 
wijnactie - die steeds in het najaar wordt gehouden - dit jaar een recordbedrag van ruim  € 
4.000 opleverde. Door de brede steun die de stichting ontving kon het jaar toch nog met een 
klein overschot worden afgesloten. 
 
Vooruitzichten 
 
Het lijkt erop dat de situatie m.b.t. corona ook in Kenia wat verbetert. Als deze ontwikkeling 
doorgaat ontstaat er weer ruimte voor nieuwe initiatieven gericht op meer financiële 
zelfstandigheid van het tehuis, een belangrijke langetermijndoelstelling van de stichting. Wij 
twijfelen er niet aan dat dan ook de nodige financiële middelen beschikbaar zullen zijn 
gezien de brede en loyale steun die wij de afgelopen jaren steeds hebben ontvangen. 
Behalve de coronasituatie is er nog een onzekere factor nl. de verkiezingen in september 
2022. Wij hopen van harte dat deze niet zoals bij de vorige verkiezingen gepaard zullen gaan 
met onrust en gewelduitbarstingen. 
 
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 


