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Voorwoord 

Het jaar 2020; om nooit te vergeten 

In ons persoonlijk leven maakten we het allemaal wel eens mee. Je maakt plannen, verheugt je op 

nieuwe ontwikkelingen of een mooie reis en dan ineens loopt het allemaal anders. Gaat er een dikke 

streep door de rekening. In 2020 trof dat lot ons allemaal. Niet alleen in ons kleine kikkerlandje, maar 

mondiaal. Het coronavirus zette de hele wereld op de kop en het eind is nog niet in zicht. 

We waren vol goede moed begonnen aan het nieuwe jaar. Roosmarijn keek ernaar uit eindelijk haar 

Keniase vrienden weer te mogen omhelzen, maar van de trip die ze wilde maken naar Kidscare Kenya 

kwam niets terecht. 

Aanvankelijk leek het ‘probleem corona’ nog een kwestie van maanden, en dan zou alles wel weer 

langzaam op gang komen. Dat bleek te optimistisch gedacht. Eind 2020 hadden we nog geen flauw 

idee van het nieuwe perspectief. 

Covid doet een beroep op ons aller vermogen tot omdenken. Tradities blijken in het geheel niet 

rotsvast en het is zoeken naar nieuwe wegen. Waarbij wij ons terdege realiseren dat het effect van 

corona in een rijk land als Nederland beduidend anders is dan in Kenia. Daar kunnen mensen niet of 

nauwelijks een beroep doen op vangnetten van de overheid.  

Trots zijn we op onze samenwerkingspartner Kidscare, die ondanks de moeilijke omstandigheden dit 

jaar toch twee acties tot een groot succes wist te maken. De zadenactie in het voorjaar en de 

originele kerstactie rond de kerst. We hebben met z’n allen de twee projecten van harte 

ondersteund. 

Namens de Blijmaakfabriek heb ik dit jaar een prachtige klus kunnen afronden. Het schrijven van een 

boek over het veelbewogen leven van Erna Roscam Abbing (87). Ze groeide op in de Achterhoek, 

woonde op vele plekken en de laatste jaren is haar thuisbasis Zutphen. De coronamaatregelen 

hebben deze opdracht niet dwarsgezeten en daarmee is er toch een substantieel bedrag 

binnengehaald. 

Als er één ding duidelijk geworden is in 2020: het leven is niet maakbaar. Dat wisten we wel, maar 

toch. We vergaten het nog wel eens omdat onze mogelijkheden schier oneindig leken. Het jaar 2020 

is een ijkpunt dat ons dwingt stil te staan bij de essentie van ons bestaan op aarde. Een ijkpunt dat 

ons dwingt radicale keuzes te maken. Ik hoop van harte dat we daarbij de woorden van Nelson 

Mandela als richtsnoer oppakken. ‘May your choices reflect your hopes, not your fears’.  

Moedig voorwaarts, dat is wat ons te doen staat. 

 

Mieke Kleinleugenmors 
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1. Visie en missie 

Visie  

Het werkveld van stichting WaridiHome ligt in LungaLunga Subcounty, een kleine provincie in het 

zuidoosten van  Kenia.  In januari 2012 heeft de initiator van het project, Roosmarijn Wasseveld, een 

werkbezoek afgelegd in het gebied. Met lokale bewoners en professionele organisaties is in kaart 

gebracht waar de behoefte ligt als het gaat om weeskinderen. Dit gezien het feit dat weeskinderen 

een kwetsbare doelgroep vormen in Kenia. Binnen de Keniaanse cultuur is het gebruikelijk om als 

familie elkaar te ondersteunen en in geval van overlijden van ouder(s) de zorg op je te nemen van 

achtergebleven kinderen. De gezinnen hebben echter nauwelijks middelen om deze kinderen te 

ondersteunen. De stichting wil zich inzetten voor deze gezinnen en ervoor zorgen dat de 

weeskinderen die zij opnemen  onderwijs kunnen volgen en de zorg krijgen die zij nodig hebben. 
Voorheen waren het vooral weeshuizen waar de doelgroep werd opgevangen. Het nieuwe inzicht is, 

dat het wenselijk is weeskinderen op te vangen binnen de eigen cultuur en het eigen netwerk. 

WaridiHome vertaalt dit uitgangspunt met de slogan: ‘Elk kind verdient een warm nest’. Met deze 

werkwijze  sluit de stichting WaridiHome aan op een nieuwe maatschappelijke visie. 

Missie  

Het doel van Stichting WaridiHome is het verbeteren van de leefomstandigheden van weeskinderen 

en hun netwerkfamilies in LungaLunga Subcounty in Kenia. Door middel van gezinssponsoring gericht 

op onderwijsbenodigdheden, voedsel en medische hulp van het kind, evenals coaching van de 

gezinnen, worden de ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen vergroot. Zo wordt deelname 

aan onderwijs voor deze kwetsbare groep kinderen gewaarborgd en de voedings- en 

gezondheidstoestand verbeterd. 

Daarnaast wil de stichting zich inzetten voor het verbeteren van onderwijsomstandigheden in 

algemene zin. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we financiële ondersteuning bieden om een 

schoolgebouw op te knappen of een waterpomp aan te leggen en samenwerking met projecten te 

zoeken  die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.   

 

2. Activiteiten in 2020 

2.1 Projecten in Kenia 

Gezinsproject 

Stichting WaridiHome is voor een groot deel van haar 

inkomsten afhankelijk van vaste maandelijkse 

donateurs. Op die manier is de stichting verzekerd van 

een bepaald inkomen, dat ook maandelijks besteed 

kan worden in Kenia. Stichting WaridiHome is eind 

2012 de samenwerking aangegaan met de 

Nederlandse Stichting KidsCare en de Keniaanse 

variant KidsCare Kenya. Roosmarijn Wasseveld, 

initiatiefneemster van Stichting WaridiHome, is zelfs in Kenia als vrijwilliger gaan werken voor 

KidsCare Kenya en sinds eind 2015 ook bestuurslid van de Nederlandse stichting. Deze laatste 

stichting ondersteunt plattelandsgezinnen in het zuidoosten van Kenia. De meeste van de gezinnen 
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herbergen weeskinderen en met de hulp van KidsCare Kenya krijgen deze kinderen (en de andere 

kinderen in het gezin) de mogelijkheid om naar school te gaan en medische zorg te krijgen. Daarnaast 

investeert KidsCare Kenya in de ondersteuning van de opvoeders. Lokale maatschappelijk werkers 

proberen de gezinnen te motiveren en te ondersteunen in het opbouwen van een waardig bestaan. 

Zo wordt er gewerkt aan het opknappen van een huis, het bouwen van een wc en het uitbreiden van 

inkomsten genererende activiteiten. Dit laatste om de gezinnen niet afhankelijk te maken van de 

zorg van KidsCare Kenya, maar ze zelfstandig te maken, zodat ze zelf in staat zijn om te zorgen voor 

hun (pleeg)kinderen. Een belangrijk onderdeel van de ondersteuning is de betrokkenheid van lokale 

vrijwilligers, die getraind worden door KidsCare. 

In 2017 is KidsCare begonnen aan een nieuwe versie van het HomeCare programma, namelijk het 

Community Based Homecare and Beekeepers (CBHB)- programma.  Naast het bestaande 

thuiszorgprogramma is het in dit programma de bedoeling dat alle gezinnen getraind worden in het 

houden van bijen en dat de gezinnen samen een coöperatie of verschillende coöperaties kunnen 

vormen, waardoor de gezinnen uiteindelijk in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Het CBHB – 

programma was een programma van 3 jaar, inmiddels is dit positief afgerond en zijn vele gezinnen 

inmiddels onafhankelijk in staat in hun levensonderhoud te voorzien. Er is veel geleerd tijdens deze 3 

jaar en er is nagedacht over hoe het programma een diepgaander effect zou kunnen hebben op het  

verbeteren van de zorg voor kinderen. Er is voor gekozen om een extra element aan het programma 

toe te voegen, namelijk meer aandacht voor de bescherming van het kind (child protection). Dit 

nieuwe programma heet Het Community Based Homecare, Child Protection and Beekeepers (CB-

HBCPB) program.  

Natuurlijk heeft WaridiHome ook dit nieuwe thuiszorgprogramma kunnen steunen dankzij haar 

trouwe donateurs.  

Corona in Kenia  

Corona treft een ieder van ons. Maar zeker ook de mensen in Kenia en de kinderen waar onze 

projecten zich op richten. De lockdown in Kenia zorgde ervoor dat veel ouders zonder werk kwamen 

te zitten en dus zonder inkomsten. Kinderen konden niet langer naar school en zaten tot januari 2021 

thuis.  

In Kenia zonder werk komen te zitten en zonder inkomsten, betekent dat er geen maaltijd is. Er is 

geen vangnet zoals in Nederland, onze zorgen om de mensen daar zijn dus groot.  

Het feit dat ook de scholen dicht zijn gegaan zorgde ervoor dat er nog meer zorgen bijkomen. 

Kinderen die normaliter op school mogelijk de enige maaltijd op een dag krijgen zitten nu thuis 

zonder voedsel. De veiligheid die ze op school ervaren valt weg. Dit heeft verschillende 

neveneffecten, waarvan er een al goed zichtbaar is in de omgeving. Vele tienermeisje zijn zwanger.  

Voor onze Keniaanse partner KidsCare is het ook een tegenvaller dat de scholen zijn gesloten. Ze 

waren net bezig om 6 special schools vorm te geven, waarbij kinderen met een beperking de 

mogelijkheid kregen om onderwijs te volgen. Dit gehele project is natuurlijk stil komen te liggen, net 

als de behandelingen van de fysiotherapeuten die op deze scholen uitgevoerd werden. 

De medewerkers van KidsCare zitten echter niet stil en blijven zich hard maken voor de vele 

kansarme gezinnen. Op hun motoren rijden ze regelmatig langs de gezinnen om ze te blijven 
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monitoren. In samenwerking met Nederland is er ook een mooi project gestart om te zorgen dat de 

gezinnen in deze Corona tijd kunnen overleven, het Zadenproject.   

De gezinnen van KidsCare zijn allen voorzien van een zadenpakket inclusief mest en begeleiding. De 

weersomstandigheden zorgden er in Kenia voor dat de zaden binnen no-time veranderden in mooie 

gewassen, die binnen afzienbare tijd geoogst konden worden. Een welkome voedsel voorziening en 

aangezien de kinderen thuis waren van school konden ze de ouders mooi een handje helpen op het 

land. Het project is succesvol te noemen en heeft rond de kerstdagen een vervolg gekregen. 

Opnieuw werden er pakketten uitgedeeld met zaden en andere middelen nodig om je hoofd boven 

water te houden in deze coronacrisis. Het was beide keren een hele logistieke happening, maar de 

medewerkers van KidsCare zetten hun schouders eronder en maakten het mogelijk 

  

Scholarship programma 

Dit jaar is ook een vervolg gegeven aan het 

WaridiHome scholarship programma. De 

leerlingen die in aanmerking komen zijn 

kinderen uit het KidsCare Homecare 

programma. Met het KidsCare Homecare 

programma krijgen deze kinderen de kans om 

naar de basisschool te gaan, maar dan zijn ze 

er natuurlijk nog niet. Stichting WaridiHome 

zorgt ervoor dat leerlingen, die aan bepaalde 

voorwaarden voldoen, door kunnen leren. In 2014 is hiermee een start gemaakt en momenteel zijn 

er elk jaar verschillende studenten die examen mogen doen.  

Afgelopen jaar maakten 8 studenten gebruik van het scholarship-programma. 

De vorderingen van de jongeren worden gemonitord door Phelister, een social worker van KidsCare. 

Zij bezoekt de scholen en houdt contact met de jongeren. Inmiddels heeft Rhoda deze schone taak 

van haar overgenomen. Door Corona zijn de scholen gesloten en hebben er ook geen motivatie 

dagen plaats gevonden afgelopen jaar. Dit betekent dat de jongeren in de hoogste klassen ook geen 

examen hebben kunnen doen en dat ze in januari 2021 aan hun laatste termijn beginnen.  

 

 

2.2. Activiteiten in Nederland 
 

In alle opzichten is 2020  anders dan andere jaren. Doordat andere activiteiten stil vielen voelen we 

des te meer hoe fijn het is terug te kunnen vallen op vaste donateurs die vertrouwen blijven hebben 

in onze stichting. Op dit moment hebben we zo’n 30 vaste donateurs, die samen voor een bedrag van 

3.000 euro zorgen. Daarnaast blijven we ook veel eenmalige donaties ontvangen; daar zijn we ook 

heel blij mee, omdat we die flexibel kunnen inzetten. 

 

U begrijpt dat we door Corona ook geen andere activiteiten in Nederland hebben kunnen inzetten 

om inkomsten te generen.  
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Onze samenwerkingspartner KidsCare heeft wel 2 coronagerelateerde acties ( Zaadje voor een 

daadje en Vier kerst samen) opgezet. Deze acties hebben we gepromoot in ons eigen netwerk.  

 

Roosmarijn had haar vliegticket al geboekt om weer met eigen ogen naar de resultaten van KidsCare 

te gaan kijken in Kenia, maar u begrijpt dat dat door Corona weer even op de lange baan is komen te 

staan.  

Subsidie 

Ieder jaar zoeken we naar geschikte subsidieverstrekkers voor onze projecten. 

Onze dank gaat uit naar PKN kerk Zutphen voor kun bijdrage aan het scholarship programma. En De 

Zutphense Hand voor hun bijdrage aan het CBHB programma (bijenkasten).  

 

Blijmaakfabriek 

De Blijmaakfabriek is een initiatief van bestuurslid Mieke Kleinleugenmors die daarmee op een 

speelse manier nieuwe wegen zoekt om als vrijwilliger gelden te generen voor WaridiHome. Het logo 

vertelt in feite het hele verhaal. Drie hartjes zweven vanuit de schoorsteen van de fabriek het 

luchtruim in. De hartjes vertegenwoordigen het drieledig doel van de Blijmaakfabriek. Mensen in 

Nederland blij maken die zitten te zweten met een klus, zelf blij worden omdat jij in staat bent die 

klus te klaren en last but not least: kinderen in Kenia blij maken met een scholarship zodat ze verder 

kunnen leren. Hoe mooi kan het zijn? 

De Blijmaakfabriek verdient dus aan kluswerk. En dat kan alle kanten opgaan. Dit jaar heeft Mieke 

een heel boekwerk mogen maken over het leven van de Zutphense Erna Roscam Abbing. Het is 

prachtig geworden.   

De inkomsten van de Blijmaakfabriek gaan voor honderd procent naar het goede doel.  

Bedrijfsdonateur 

Ook onze bedrijfssponsor mag aandacht krijgen.  Victor van Werk aan je Zaak is al jarenlang een 

vaste sponsor, waar we heel blij mee zijn! ( www.wajz.nl)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wajz.nl/
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3. Het Bestuur 

Voorzitter  - Margreet Lammers 

Penningmeester -  Chris Buijk 

Algemeen bestuurslid    - Mieke Kleinleugenmors 

Initiatiefneemster - Roosmarijn  Wasseveld 

     

Vier keer per jaar komt het bestuur bij elkaar om te praten over de ontwikkelingen in Kenia en bij 

KidsCare en te praten over nieuwe activiteiten, nieuwsbrieven en het genereren van nieuwe 

inkomstenbronnen.  

Verder zijn we blij met de bijdrage van Annelies Bickes. Zij schuift aan bij de bestuursvergaderingen 

en zet zich op verschillende manieren in voor de stichting. Natuurlijk zijn we ook dankbaar voor de 

inzet van Sander Grootendorst; hij ondersteunt ons vooral met creatieve en originele ideeën, die hij 

vaak ook nog voor ons uitvoert. 

 

4. Het Financiële Plaatje 

 ACTIVA    2017  2018  2019  2020 

1000 Kas Kenia    1432  0  0  0 

1005 Kas Nederland   215  124  267  267 

1010 Bankrekening   6089  4082  4311  1853 

1020 Spaarrekening   1498  1501  1501  1501 

1125 Voorraad Wakawakalights     - 

TOTAAL ACTIVA   9234  5707  6079  3621 

*       31-12-2019 voorraad: 0 

 

PASSIVA    2017  2018  2019  2020 

2740 reservering algemeen   

2900 vermogen    3139  3700  5850  1163 

Winst (1-1-2019~31-12-2019)  -6095  -2007  229  -2458 

TOTAAL PASSIVA   9234  5707  6079  3621 

 

LASTEN     2017  2018  2019  2020 

           

3000 Hulp gezinnen Kidscare  4400  2800  2200  2600 

3006 Chiromo       
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3007 Bouw school in Chitsukwa     

          (i.s.m. Wilde Ganzen) 

3008 Chitsukwa sportvelden   

3009 Bijenproject     5273  2000  5500  

3020 Organisatiekosten Nederland 150    58    70 

3023 Inkoop Merchandising    750     

         (Nederland + Kenia) 

3008 Scholarships Secondary  13422  9000  9000  3000 

3010 Yes we can Project    10000   

3030 Bankkosten en KvK  220  206  233  195 

3033 Hosting web-site   172  172  157  172 

3070 Overige kosten    2221      790 

TOTAAL LASTEN   27204  28201  13648  12327 

 

 

 

 

BATEN     2017  2018  2019  2020 

            

4200 verkoop/merchandise  765  848  50  0 

4300 Donateurs    3783  3885  3759  3619 

4310 donaties/giften t.b.v.  500    670   

          scolarships   

4350 bedrijfsdonaties   600  600  600  600 

4370 Subsidie Gemeente  9892  7500   

4380 bijdrage kerken   1000  1000  1636  1200 

4385 subsidie diversen   3232  8488  5500  3000  

4390 overige akties          

4400 Bankrente    0  0  0   

4500 Giften    208  2258    200 

4510 gezamenlijke actie 100*100    

          WH en Wilde Ganzen 

4530 retour Wilde Ganzen    

4550 Kidscare Scholarship       

4640 scholenacties        

4900 Blijmaakfabriek   1977  1510  1600  1250 

4910 Doel Shop    52  105  62   

TOTAAL BATEN    21109  26194  13877  9869 

winst (1-1-2019~31-12-2019)  -6095  -2007  229  -2458 
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5. (Nieuwe) Plannen voor 2021 

5.1. Projecten in Kenia 

Komend jaar blijven we het Community Based Homecare Child Protection and Beekeepers (CB-CP-

HB)-programma ondersteunen.   

Dit project wordt in eerste instantie ondersteund door al onze vaste donateurs.  

Het programma voor kinderen met een beperking (CSA) krijgt weer nieuwe aandacht in 2021.   

Hier zullen we proberen ook ons steentje bij te dragen.   

Daarnaast blijft natuurlijk ook het scholarship programma ondersteund worden door Stichting 

WaridiHome. In 2021 zullen ivm corona opnieuw 8 studenten naar school gaan dankzij ons 

scholarship programma.  

 

5.2. Activiteiten in Nederland 

We blijven ons het komende jaar inzetten om maandelijkse donateurs te vinden en te behouden, 

zodat we het HomeCare programma van KidsCare kunnen blijven ondersteunen.   

Roosmarijn zal zich blijven inzetten om via verschillende fondsen en stichtingen geld in te zamelen 

voor de mooie projecten van KidsCare.  

Tot slot zal de Blijmaakfabriek actief zijn en mooie projecten neerzetten met als subdoel het 

ondersteunen van de projecten in Kenia.  

 

6. Het Budget voor 2021 

Lasten 
 

 Begroting 

KidsCare HomeCare 2.400 

Organisatiekosten NL 100 

CSA (materialen) 3.000 

Bank + KvK kosten 200 

Website 200 

CB-CP-HB (bijenproject) 2.500 

Scholarship programma 1.500 

Totale lasten 2019 9.900 
 

Baten 
 

 Begroting 

Donateurs 3.000 

Eenmalige giften 500 

Bedrijfsdonateurs  

Subsidie  4.000 

Blijmaakfabriek  

  

Reserve  2.400 

Totale baten 2019 9.900 
 

 


