Omdat ieder kind recht heeft op

ONDERWIJS

HET ONTSTAAN

PROJECTEN

Op 27 maart 2000, een aantal weken na hun bezoek aan Kenia, richt het kunstenaars echtpaar
Hans en Marianne Houtkamp de Stichting Watoto Samburu op. Dit in een poging om iets terug te
doen voor een stam in het noorden van Kenia, waaruit ze beiden zoveel inspiratie ontlenen voor
hun werk. En voor de ongelooflijke vriendelijkheid en gastvrijheid, welke zij daar hebben mogen
beleven, ondanks de zware omstandigheden, waaronder deze stam leeft. Al snel was het idee
geboren om een stichting op te zetten, ter bevordering van het onderwijs voor de jeugd van de
stam, alsmede verbetering van de medische zorg.

2001

“Watoto Samburu” betekent de kinderen van de Samburu

2004
2006

Als gevolg van droogte en hongersnood is in 2001 gestart met het geven van
directe voedselhulp aan de Samburu stam.
Eerste bouwproject: Bouw van nursery school “Kipepeo” voor 40 kinderen,
in leeftijd van 3 – 7 jaar.
Directe voedselhulp i.v.m. grote droogte.
Waterproject gestart, waardoor water gepompt wordt uit 160 meter diepe bron, met
behulp van zonne-energie. Water wordt opgeslagen in 2 watertanks van 10.000 liter.

Klei portret door
Marianne Houtkamp

2008

Bouw van medische kliniek “Simba Clinic”, inclusief energie-voorziening door middel
van zonne-energie, voor gekoelde opslag van medicijnen.

MISSIE EN VISIE
Het is de missie van de stichting om de toekomstperspectieven voor de kinderen van Samburu te
verbeteren, door duurzaam onderwijs op te zetten, medische zorg te organiseren en de algemene
leefomstandigheden te verbeteren. Met de stellige overtuiging dat door kleinschalige doch duurzame projecten in eigen beheer uit te voeren, in korte tijd veel gerealiseerd kan worden.
En bovendien is het hierdoor mogelijk te garanderen dat 100% van de gegenereerde bedragen,
ook daadwerkelijk in Kenia, ten behoeve van de projecten, wordt besteed. Gestreefd wordt naar
een opzet, waarbij de zelfwerkzaamheid van de Samburu groot is en waarbij ook de eigen cultuur
volledig gerespecteerd wordt.
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2009

Opstarten van programma voor dagelijkse voedselvoorziening op school.

GEPLANDE PROJECTEN 2015-2017
Voor de komende jaren heeft de stichting diverse projecten gepland, om de invloed van de
school op de leefomstandigheden van de Samburu te verbeteren en de continuïteit van de
school te waarborgen:
• Sanitair project in combinatie met biologische zuivering
• Aanleg van “voedsel-bedden”
• Staff building
• Energieplan

2010

Uitbreiding van het school terrein, inclusief omheining.

2011

Diverse renovatie werkzaamheden en bouw van voedselmagazijn.

2012

Bouw van leraren woningen.

2013

Start met bouw van 8 nieuwe schoollokalen.

2014

Oplevering schoollokalen en lerarenwoningen.
Oplevering multifunctionele overdekte lunch area.

SPONSORING
Voor de Stichting Watoto Samburu is het essentieel een constante stroom van inkomsten te
genereren, voor zowel de lopende operatie en projecten, als de nog geplande projecten. Duurzame oplossingen om het welzijn en de toekomst perspectieven van de Samburu stam te kunnen
verbeteren. Hiervoor is een Sponsor model opgezet, dat steunt op de volgende pijlers:
• Sponsoring door individuele donateurs.
• Opbrengsten uit de verkoop van beeldjes van Marianne Houtkamp
• Sponsoring door vermogensfondsen
• Erfenissen en legaten
• Bedrijfssponsoring
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INDIVIDUELE SPONSORING

BESTUUR

Een groot aantal individuele donateurs draagt de
Stichting Watoto Samburu en haar projecten een
warm hart toe. Hetgeen resulteert in zowel eenmalige
als jaarlijkse, individuele donaties. De stichting kent
5-jaarlijkse donatie-overeenkomsten, conform fiscale
regelgeving.

Het bestuur van de Stichting Watoto Samburu bestaat uit:
• Hans Houtkamp, voorzitter
• Marianne Houtkamp, secretaris
• Hans Bosman, penningmeester
• Erik van Aken, projectlid
• Marjolein Bosman, projectlid
• Yvonne Koot, projectlid

OPBRENGSTEN BEELDJES
MARIANNE HOUTKAMP
De opbrengst van de in ongelimiteerde oplage uit te
geven bronzen Samburu beeldjes van Marianne Houtkamp komt volledig ten goede aan de stichting.

NALATENSCHAP
De stichting wordt (mede)erfgenaam of krijgt een legaat. In beide gevallen dient dit in het testament te worden vastgelegd.

BEDRIJFSSPONSORING
Substantiële steun vanuit het bedrijfsleven is voor de stichting onontbeerlijk om de ambitieuze
projecten op duurzame basis te realiseren. De stichting kent diverse sponsor vormen, welke veelal
goed aansluiten bij de wensen en eisen van de corporate sponsors, zoals:
• Eenmalige bedrijfsdonatie, veelal gedaan ter ondersteuning van een specifiek project.
• “Friends of Watoto Samburu” door een meerjarige verbintenis (3-5) met de stichting aan
te gaan, schaart men zich als bedrijf tot de kring van vrienden van Watoto Samburu.
Jaarlijkse sponsorships
• “Eindejaar gift”. Veel bedrijven kiezen er tegenwoordig voor om in plaats van het vesturen
van kerstkaarten, dan wel verstrekken van relatiegeschenken, deze uitgaven te besteden
aan een goed doel.
• “Geef een vakantiedag”. Voor bedrijven, waar jaarlijkse grote aantallen resterende
vakantiedagen overgeheveld dienen te worden, naar een volgend jaar, kan het uitbetalen
en doneren van de waarde van vakantiedagen een gunstig en alternatief zijn.
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Foto vlnr: Hans B., Driver David, Yvonne , Marjolein, Hans H., Marianne en Erik.

AMBASSADEURS
Naast het bestuur dragen diverse mensen de stichting een warm hart toe als ambassadeur:
• Mr. Rick Leach, president en CEO van World Food Program USA
• Mevr. R. Ghyben-Elfrink
• Dhr. Nico Lunenburg
• Dhr. Hans Horn
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CONTACT
Stichting Watoto Samburu
Steffenshein 4
1251 ZE Laren (NH)
Telefoon 035 - 538 6354
Website www.watotosamburu.nl
Email
info@watotosamburu.nl

Locatie in Kenia
Compound vanuit de lucht, november 2014

IBAN NL05 INGB 0002 3066 87 BIC INGBNL2A
Inschrijving K.v.K. 32079003
Fiscaal ANBI nummer 8163.52.239 De stichting is ANBI-geregistreerd.
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