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Het was een turbulent jaar. Het wegvallen van vaste 
giften en incidentele giften heeft ons de nodige 
kopzorgen bezorgd. Gelukkig hebben we een zorgzame, 
hemelse Vader. Het dreigende verlies van € 17.000 werd 
dankzij een royale sponsor een winst van € 736.  
 
Dit jaar had het jaar moeten worden dat het kindertehuis 
van Mombasa naar Eldoret zou verhuizen. Helaas 
hebben we nog geen koper gevonden voor het huidige 
HRC. Dit heeft vooral Nel Wanjala erg op de proef gesteld en verdrietig gemaakt. 
Gelukkig gaat ook dat nu beter. We hebben goede hoop dat 2016 het HRC zal 
worden verkocht en dat de kids kunnen verhuizen naar het nieuwe HRC. Doordat het 
oude HRC nog niet is verkocht, maken we wel plannen. Helaas ontbreekt de cash 
om tot het aankopen van een geschikte locatie over te gaan. Wel heeft Nel een 
aantal mama’s moeten ontslaan, vanwege de financiële situatie van de Stichting. Dit 
heeft niet geresulteerd in minder kosten, omdat de kinderen ouder worden en dus 
duurder. We zijn nog naarstig op zoek naar nieuwe sponsors. Nel reist nog bijna elke 
maand heen en weer om een vinger aan de pols te houden. 
 
De oudste kinderen gaan na de lagere en middelbare school verder studeren als ze 
daar behoefte aan hebben en ook de capaciteiten. Het is de wens van het bestuur en 
Nel dat we ze blijven begeleiden tot ze hun plek in de maatschappij kunnen innemen. 
Dit lukt waarschijnlijk niet met de giften die we nu binnen krijgen. Daarom wordt er 
nagedacht om een aantal bedrijven te benaderen . Het collegefund waar in vorig 
jaarverslag melding van werd gemaakt, is niet van de grond gekomen. Dit komt 
vooral door het gebrek aan tijd en het vinden van een leuke manier. Het is nog niet 
helemaal verdwenen, maar op dit moment ligt onze focus meer op het benaderen 
van bedrijven. Hierover volgt zeer binnenkort een vergadering.  
 
De grond waarop groenten worden verbouwd, wordt door de regering opgeëist. 
Hiervoor zal wel een vergoeding komen. Hoe hoog die vergoeding is, is nog (steeds) 
niet bekend.  
 
De Herman Singers hebben hun activiteiten moeten verminderen en ook het aantal 
zangers is afgenomen. Heel jammer, want ze haalden veel geld binnen. De andere 
activiteiten, zoals de oliebollenmarkt en de Goededoelenmarkt konden weer 
plaatsvinden, dankzij het thuisfront (Nel's familie, die onmisbaar is bij deze 
activiteiten, een grote plaats daarbij inneemt en ontzettend veel werk verzet).  
 
Nel is dit jaar alleen in Nederland geweest. Ze logeerde bij haar moeder aan de 
Dorpsstraat.  
 
Vanwege het succes van 2014 werd ook dit jaar de sponsorbedank- en infoavond  
gecombineerd. Ook nu werd deze avond goed bezocht. De Wingerd 
(verenigingsgebouw) werd gratis ter beschikking gesteld door de Hervormde 
Gemeente. Het gezellige samenzijn met lekkers daarna verliep goed. Ook naar het 
noorden van het land gaat Nel tijdens haar verblijf, want ook daar zitten belangrijke 
sponsors. Nel verblijft die dag dan bij één van onze bestuursleden. 
 



Wij als bestuur hebben inmiddels een Whatsapp-groepsaccount. Dit bevordert de 
snelle manier van communiceren en vergroot de betrokkenheid. Elisa Matse heeft 
het bestuur verlaten en in haar plaats is Laura Kooijman gestart als bestuurslid. Zij is 
de dochter van Bep Kooijman en het nichtje van Nel. Ze studeert rechten in Utrecht 
en is zeer enthousiast. Vooral op social media loopt zij voorop. Ook de website wordt 
door haar elke keer geupdate. 
 
Als bestuur hebben we er nog steeds heel veel zin in. Ons geduld wordt op de proef 
gesteld, maar God is trouw. Daar vertrouwen wij op. 
  
Kortom, een moeilijk, emotioneel, maar ook gezegend jaar! 
 


