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Stichting Watato Samburu zoekt twee nieuwe bestuursleden 

De Stichting  

Stichting Watoto Samburu wil op zeer directe wijze bijdragen aan verbetering van de toekomst van de 

kinderen van de Samburu in Kenia. Onze projecten richten zich op scholing, schoonwatervoorzieningen, 

voedsel en medische verzorging. Dat gebeurt in het bijzonder op en via de eigen school en kliniek in de 

Samburu. Ons werk wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van onze donateurs en sponsoren.  

Bestuur 

Het bestuur van de stichting is intensief en ‘hands on’ betrokken bij de school en kliniek in Kenia. Ieder 

jaar worden de voorzieningen op de ‘compound’ zoals de schoolgebouwen, watervoorziening, sanitair 

enz. verder verbeterd. Het bestuur draagt ook actief, zowel vanuit Nederland als door bezoeken aan 

Kenia, bij aan voortdurende verbetering van het onderwijs. Het succesvol steunen van de school in Kenia 

kan alleen doordat in Nederland een goede organisatie staat die zorgdraagt voor de benodigde 

fundraising. Maar ook voor de financiële administratie, communicatie en het helpen aansturen van de 

activiteiten in de Samburu. 

De betrokkenheid bij de school, maar ook de plezierige, informele en directe manier van communiceren 

binnen het bestuur maakt dat de stichting de afgelopen jaren succesvol heeft kunnen zijn. Tegelijkertijd 

is het ook de basis om met nieuwe ambities en plannen de komende jaren te blijven werken aan verder 

verbeteren van de toekomst van kinderen in de Samburu.  

Het bestuur komt 4 tot 5 maal per jaar bijeen en houdt tussendoor contact via e-mail en telefoon. Op dit 

moment bestaat het bestuur uit 4 personen, aangevuld met 1 externe adviseur die nauw betrokken is bij 

de projecten om de infrastructuur op de ‘compound’ verder te verbeteren. We willen ons bestuur graag 

versterken met twee enthousiaste en betrokken leden en zijn daarom op zoek naar een secretaris en 

bestuurslid communicatie.  

Werkzaamheden secretaris 

• Zorgen voor een goede (primair digitale) archivering van de documentatie etc. van de stichting. 

• Verzorgen correspondentie naar externe partijen en bewaken inkomende post. 

• Bijhouden van bestand met donateurs en andere betrokkenen bij de stichting. 

• Maken van notulen bij bestuursvergaderingen. 

• Bijdrage leveren aan discussies over en maken plannen voor de school in Kenia. 

• Enthousiasme en energie hebben om de stichting verder vooruit te helpen ten behoeve van de 

kinderen in de Samburu. 

  



Werkzaamheden lid communicatie 

• Maken van een goed communicatieplan waarmee de stichting de komende jaren haar donateurs 

en andere betrokkenen kan blijven bereiken. 

• Helpen opzetten van de infrastructuur (website, Facebook etc.) om die communicatie 

daadwerkelijk door te voeren. 

• Eindverantwoordelijkheid voor verzorgen van nieuwsbrief en/of andere uitingen door de 

stichting. 

• Bijdrage leveren aan discussies over en maken plannen voor de school in Kenia. 

• Enthousiasme en energie hebben om de stichting verder vooruit te helpen ten behoeve van de 

kinderen in de Samburu. 

Reageren 

Wil je reageren op een van de openstaande posities, of liever eerst meer weten, bel dan met onze 

voorzitter Hans Bosman (06-53470931). Of stuur een mail naar hbosman51@gmail.com.  
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