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Inleiding  

 

Het jaar 2013 is het tweede volledige operationele jaar voor Stichting Sadiki. In dit tweede jaar hebben er 
weer tal van activiteiten plaats gevonden en is het verstrekken van Micro kredieten voor opleidingen en 
het opstarten van eigen ondernemingen doorgegaan. Ook is het goed gegaan met het  kindsponsoring 
programma. In dit jaarverslag is hier meer over te lezen. 
Aan de samenstelling van het bestuur van Stichting Sadiki is niets gewijzigd. Deze is nog als volgt: 
  

Bestuur 

 

Het bestuur bestaat per 31-12-2011 uit de volgende bestuursleden: 
 

Chantal Kroezen  
Voorzitter van Stichting Sadiki 
 
Gerwin Kroezen  
Secretaris van Stichting Sadiki 

 
Eddy Bergboer  
Penningmeester van Stichting Sadiki 

 

Naast deze drie officiële functies hebben Gerlinde Smit en Inge Hoff ook toegezegd om tijdens het 
bestuursoverleg aanwezig te zijn. Zij mogen en kunnen meedenken over alles wat er besproken wordt in 
het overleg en hebben ook stemrecht.  
 
 

Julius, medewerker in Kenia. 

 

Het gaat goed met Julius. Hij heeft veel plezier, en is erg trots om voor stichting Sadiki te mogen werken. 
Ten opzichte van 2012 is er een veranderding in zijn “aanstelling” gekomen. Werkte hij in 2012 twee 
dagen per week voor stichting Sadiki, is dit in 2013 uitgebreid naar een 4 dagen. Reden van deze 
wijziging was het vele werk wat Julius heeft voor stichting Sadiki. Hij kon het niet meer redden om zijn 
werkzaamheden in 2 dagen af te ronden. Tevens wilden we ( het bestuur van stichting Sadiki ) niet het 
gevaar lopen dat we Julius kwijt raakten voor de stichting. Hij kon van 2 dagen loon niet rond komen en 
moest naast het werk van Stichting Sadiki er een andere baan naast hebben. Dit was op een gegeven 
moment niet meer te combineren voor hem 
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Micro kredieten 2013  

 

Sadiki helpt jonge mensen in Kibera om een hoopvolle toekomst te krijgen. We besluiten om in 2013 ook 
een aantal mensen te helpen aan een betere toekomst. Julius selecteert de mensen en doet ons een 
voorstel. Dit zijn: 
 

Eunice: 
Nadat we in 2012 Eunice ondersteund hebben voor haar kappersdiploma hebben we besloten om haar in 
2013 op weg te helpen om een eigen kapsalon te beginnen. Hiervoor gaan we op zoek naar een 
geschikte ruimte en gaan deze inrichten. We spreken af dat Eunice de helft van het bedrag terug betaald 
aan de Stichting Sadiki. Dit gebeurd verspreid over drie termijnen.  

 
Patrick: 
Deze jongeman wil graag een eigen kledingzaak beginnen. Dit gaat hij doen op de markt in Kibera. We 
lenen hem geld om een eerste voorraad te kopen en om een plek op de markt af te kopen. Ook Patrick 
moet de helft van het geld in 2 termijnen terug betalen. 

  
James: 
Voor hem hebben we een bedrag toegezegd om naar het voortgezet onderwijs toe te gaan om daar een 
vak te leren. Dit hoeft hij niet terug te betalen. 
 
Christine: 
Voor haar heeft stichting Sadiki het schoolgeld betaald. Dit is een klein bedrag. Ze hoeft dit niet terug te 
betalen. 
 
Humprey: 
Humprey wou graag een productie winkel voor cd`s en dvd`s beginnen. Hiervoor had hij een computer 
nodig. Deze heeft stichting Sadiki voor hem gekocht. Hij moet de helft van het geld in twee termijnen 
terug betalen aan de stichting. 
 
Jacob: 
Na het mislopen van zijn universitaire opleiding, door staking en miscommunicatie besluiten we hem nog 
één maal te ondersteunen voor een managementsopleiding. Deze moet hij wel in twee termijnen terug 
betalen.  
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Werkbezoek Chantal en Gerlinde in januari 2013. 

 
Chantal en Gerlinde zijn in januari 2013 afgereisd naar Kenia om daar de volgende dingen te doen: 

- Om Julius weer te ontmoeten en met hem door te spreken hoe zijn werkzaamheden voor Stichting 
Sadiki gaan.  

- Kijken hoe het gaat met de mensen en projecten die Stichting Sadiki ondersteund. 

- Een gesprek te hebben met de sponsorkinderen. 

- Om met de directie van de Adventure Pride school te praten over de ondersteuning die mogelijk is 
namens stichting Sadiki. 
 

Chantal heeft een gesprek met Julius, hoe hij zijn werkzaamheden voor de stichting ervaart. Julius geeft 
aan dat het prima gaat. In het gesprek komen Julius en Chantal overeen dat Julius fulltime voor de 
stichting gaat werken waardoor het hem goed lukt om zijn werkzaamheden goed te doen, dat hij het redt 
binnen de tijd waarvoor hij is “aangesteld”. Ook de communicatie met Nederland ( Chantal ) gaat goed. 
Chantal en Gerlinde hebben een laptop en een fototoestel voor Julius meegenomen. Hierdoor kan hij zijn 
werkzaamheden nog beter uitvoeren. 

 

Tijdens het bezoek ontmoeten Chantal en Gerlinde de mensen, met de daarbij horende projecten. Dit zijn:  
Christine, Eunice, Humprey en Jacob. Bij de eerste 3 personen gaat het erg goed. Zij hebben hun 
bedrijfje goed aan het draaien en/of de opleiding is gestart. Bij Jacob gaat het  niet helemaal goed. Mede 
door stakingen is hij de dupe geworden van het stoppen van zijn opleiding. Hierdoor heeft hij het niet af 
kunnen ronden. We besluiten hem nogmaals een bedrag te geven, die hij nu in termijnen moet terug 
betalen. 

 

Chantal spreekt op de Adventure Pride school alle sponsorkinderen persoonlijk. Het is erg leuk om de 
kinderen in het echt te zien en te spreken. De kinderen zijn wel een beetje nerveus, maar na een tijdje 
trekt dit wel weg. Alle kinderen geven aan erg blij te zijn met de financiële steun die zij ontvangen vanuit 
Nederland. Voor Stichting Sadiki een bevestiging om het sponsorprogramma verder uit te breiden 

 

Ook spreekt Chantal met de directie van de Adventure Pride school. Zoals al in het jaarverslag staat van 
2012 willen we graag een “eigen” school. Dit houdt in dat wij het gebouw willen kopen en de leerkrachten 
in dienst willen nemen. De Adventure Pride school heeft ook bij stichting Sadiki geïnformeerd of dit 
mogelijk was. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat we dit niet gaan doen. Er zijn te veel onduidelijkheden 
over het beleid van de school en we komen er achter dat de school meerdere geld stromen heeft. We 
besluiten wel om kinderen van deze school te blijven sponseren via het sponsorprogramma. Ook nemen 
we de huur van het gebouw nog voor onze rekening. Julius zal dit voor ons coördineren.  
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Kindsponsering 

 

Alle kinderen die we in ons schoolsponseringsprogramma hebben zitten op de Adventure pride school. In 
september 2012 zijn we gestart met 10 kinderen. Julius komt geregeld op de Adventure pride school en 
overlegd met Steve een leraar van de school welke kinderen op dat moment het meest in aanmerking 
komen voor sponsering. Er wordt dan gekeken naar de thuissituatie, die vaak schrijnend zijn waardoor 
het kind waarschijnlijk niet meer naar school kan. Om dit te voorkomen koppelen we een sponsor aan het 
kind. De sponsor betaald € 5,- per maand. Vanaf 1 juni 2014 wordt dit bedrag € 7.50 Hiervoor kan het 
kind naar school, wordt zijn schooluniform betaald en enkele andere schoolspullen zoals een pen, papier. 
Ook krijgt het kind vanaf 1 juni een voedzame lunch aangeboden. Het geld wordt niet overhandigt aan de 
ouders van het kind maar dit wordt rechtstreeks door Julius betaald aan de Adventure pride school. 
Hierdoor wordt voorkomen dat het geld op een verkeerde manier besteed wordt. Deze actie slaat goed 
aan, eind 2013 hebben we voor 57 kinderen een sponsor gevonden. Ook in 2014 gaan we energie steken 
om het sponsorprogramma verder uit te breiden. 

                                                                                                                                                            

Sanitair gebouw Kibera. 
Tijdens het bezoek van Chantal en Gerlinde in januari aan Kibera kwam naar voren dat er een grote 
behoefte is aan schone toiletten. Er maken nu veel gezinnen gebruik van hetzelfde toilet. Dit heeft tot 
gevolg dat de hygiënische omstandigheden erg veel te wensen over laten. Het idee ontstaat om geld in te 
zamelen om een gebouw neer te zetten waar gebruik gemaakt kan worden van toiletten, gedoucht kan 
worden en eventueel schoon drinkwater gehaald kan worden. 
Julius heeft wel een voorbeeld van zo`n gebouw en komt met informatie hierover. Dit ziet er erg mooi uit, 
maar kost erg veel geld. We besluiten om het komende jaar meerdere acties en giften voor dit project weg 
te zetten. Aan het begin van 2014 kijken we hoe ver we hier mee staan .Hierover in het jaarverslag van 
2014 meer.   
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Activiteiten en acties om geld in te zamelen in 2013 

 

Kerstpakketten actie 
Net als in 2012 hebben we in de periode dat de mensen in Nederland hun kerstpakket kregen via de PR 
en flyers bij de kerk aangegeven dat ze mensen in Kenia voor € 10,- een levensmiddelen pakket kunnen 
geven waardoor zij ook tijdens de kerst wat extra te eten hebben. Deze actie was wederom een groot 
succes. We hebben ruim 165 gezinnen in Kibera blij kunnen maken met een pakket. Julius en zijn 
vriendin, Eunice hebben al deze mensen persoonlijk een pakket gebracht.  

 

 

Herfstfair 

Op zaterdag 12 oktober 2013 hebben we bij Stjaävelin in Vriezenveen de 2e  herfstfair georganiseerd. 
Doel van deze fair was om zoveel mogelijk geld op te halen voor een toiletgebouw. Het was een leuke en 
gezellige dag, samen met alle vrijwilligers die deze dag hebben geholpen. Er was voor elk wat wils! Voor 
de volwassenen waren er leuke hebbedingetjes te koop, een loterij, raad het gewicht van een 
krentenwegge en andere leuke laagdrempelige activiteiten. Bijna al deze goederen waren beschikbaar 
gesteld door particulieren en bedrijven uit Vriezenveen. Voor de kinderen waren er leuke spelletjes 
georganiseerd. Ze konden hier aan mee doen door een strippenkaart te kopen die een waarde had van  
€ 5,-. Hiervoor konden ze aan verschillende activiteiten deelnemen zoals: schminken, hairwraps, glitter 
tattoo, pony rijden, pinda kaas maken en nog vele andere leuke activiteiten. 
Ook hebben we allerlei lekkere dingen verkocht deze dag zoals cake, arretjescake, appeltaart, 
kniepertjes, warme wafels of een broodje hamburger. Ook al deze producten waren gratis beschikbaar 
gesteld. Het was een erg geslaagde dag, met veel gezelligheid en een goede opbrengst. 

 

Keniaanse spullen verkopen via markten en braderieën.  
Een andere manier waarop we aan geld komen is dat we Keniaanse producten verkopen via markten en 
braderieën. U moet dan denken aan kettingen, armbanden, sleutelhangers, sjaals, tassen, auto`s 
gemaakt van hout of draadwerk, deurstoppers, etc. Deze producten worden door Julius ingekocht in 
Nairobi. Chantal maakt afspraken met Nederlanders die in Nairobi verblijven en die dan zelf of eventuele 
visite die zij ontvangen in Kenia om wat kofferruimte beschikbaar te stellen waar dan deze producten in 
kunnen.  
 

De markten waar de stichting heeft gestaan zijn: 

9 maart 2013  de "Vrouw Zijn"dag van de Hervormde gemeente te Vriezenveen 

10 april 2013  Lentefair weemelanden 
11 mei 2013  countryfair in Notter- Zuna 

8 juni 2013   vjennedag te vriezenveen 

29 November 2013  wintermarkt aan de bachlaan 56a te Nijverdal. 

9 december 2013     kerstmarkt bij de Peddemorsboerderij te  Vriezenveen 

14 december 2013 Kerstmarkt tuincentrum Alco te Vriezenveen 
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Kollumer Zwaag 

De jeugd van Kollumer Zwaag heeft zich afgelopen winterseizoen ingezet voor Sadiki. We zijn als gezin 
naar het afsluitingskamp geweest. Tijdens de kerkdienst hebben we een praatje gehouden en is het 
ingezamelde bedrag aan ons bekend gemaakt. Beide waren we diep ontroerd en erg dankbaar. De jeugd 
heeft een prachtig bedrag ingezameld, wauw!  Er rust een zegen op Sadiki! 

 

Sadiki Triathlon Challenge. 
Op zaterdag 7 september 2013 hebben 3 sporters ( Giacomo, Herman en Gerwin ) meegedaan aan de 
triathlon te Vroomshoop. Voor hun deelname hadden zij sponsors gezocht die hen voor een vast bedrag 
konden sponseren of op een bepaalde eindtijd.  
Het was een mooie dag, met erg goed weer om te sporten. Achteraf ook een erg geslaagde actie, gezien 
het geld wat het heeft opgebracht.    

                

 
Overige inkomsten en giften. 

We krijgen ook giften van particulieren en bedrijven. Dit zijn giften van verschillende groottes. In dit 
verslag hebben we de namen van de bedrijven, stichtingen of kerken opgenomen die wat grotere 
bedragen hebben geschonken: 
- Diaconie van de Hervormde gemeente Vriezenveen.  
- NK bouwbegeleiding bv. Zij steunen stichting Sadiki nu voor het 2e jaar met een mooi bedrag. Dit bedrag    
  geven zij om de transactiekosten te dekken die we maken tussen Nederland en Kenia.  
- Collecte Jeugdvereniging Psalm 119:9 jaarfeest      
- Roelofs wegenbouw, Den Ham   
- Protestantse gemeente Bruchterveld 
- Zendingsgeld meisjes club de Rankjes   
- Collecte jongerendienst hervormde gem Vriezenveen  
- Nijland inspecties, Nijverdal  
- Ontmoetingskerk Rijssen    
- Installatiebedrijf Aalderink B.V. Vriezenveen   
- Pool Management, Vriezenveen 

 
                                                                                                                                                                  8 



 

 

Kosten en baten stichting Sadiki  2013 

 

Beginsaldo 01-01-2013        €   6895,80 

 

Kosten instandhouding stichting   €     472,83 

Kosten diverse beurzen    €       65,25 

Kosten diversen      €     217,40 

Kosten herfstfair 2013    €     373,13 

Kosten inkopen stichting Sadiki   €   1716,01 

 

Totale lasten          € - 2844,62 

            

Opbrengsten uit privé giften    €   8869,56 

Opbrengst rente 2012    €       23,07 

Opbrengsten herfstfair 2013   €   2812,00 

Opbrengst Triatlon     €   1657,50 

Opbrengst sponsorkinderen   €   2045,00 

Opbrengst wafel actie    €     110,00 

Opbrengst vogeltaart actie    €     477,50 

Opbrengst beurzen 2013    €     741,54  

Opbrengst kerstpakketten actie 2013  €   1370,00        

 

Totale baten  stichting Sadiki       € 18105,67   

Totale beschikbare geldmiddelen over 2013     € 15261,05 

Totaalbedrag besteed aan donaties projecten:     €   5938,10 

 

Uitkomst der financiële baten en lasten 2013     €   9322,95 

 

Het bedrag is geheel aan de kas toegevoegd. 

Eindsaldo 31-12-2013        €16218,75 

Een groot deel van dit bedrag is gereserveerd voor het sanitair gebouw, microkredieten en salaris Julius. 
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Namens Stichting Sadiki 
 
Chantal Kroezen-Timmer  
Voorzitter 

Gerwin Kroezen 
Secretaris 

Eddy Bergboer 
Penningmeester 

Beekdal 14 
7672 BB  
Vriezenveen              
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