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1 ALGEMEEN 
 
1.1  Algemeen - Doel 
 
De Stichting heeft als primair doel het verzorgen van ondersteuning van educatie en medische hulp voor de 
jongeren van de Samburu-stam en op zeer directe wijze bij te dragen aan verbetering van de toekomst van de 
kinderen ('watoto'). De projecten richten zich op scholing, water, medische verzorging, voedsel en dergelijke. 
 
Dit wordt mogelijk gemaakt door de zeer gewaardeerde bijdragen van onder andere donateurs, sponsoren, 
vrijwilligers en belangstellenden. De Stichting is geregistreerd als ANBI. 
 
De Stichting Watoto Samburu te Laren (NH) is opgericht op 27 maart 2000 door het kunstenaarsechtpaar 
Marianne & Hans Houtkamp na hun eerste bezoek in 1999 aan de Samburu, Kenia. Het gebied ligt op de 
grens van het Buffalo Springs National Reserve en het Samburu National Reserve, in het noorden van Kenia. 
 
1.2 Kenmerken van de projecten: 
 

• direct 
• zelf 
• in eigen beheer 
• eigen funding 
• kleinschalig 

 
1.3  De missie is: 
 

• scholing voor jongeren, zodat zij hun situatie in een oprukkende westerse wereld beter kunnen 
begrijpen; 

• verbeteren van de omstandigheden, door onder meer water- en gezondheidsvoorzieningen; 
• behoud van eigen cultuur en tradities en de kracht daarvan te plaatsen 

 
Voor nadere informatie, zie www.watotosamburu.nl 
 
1.4 Bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Watoto Samburu bestaat uit: 

• Hans Houtkamp, voorzitter 
• Marianne Houtkamp, secretaris 
• Hans Bosman, penningmeester 
• Erik van Aken, project lid 
• Marjolein Bosman, project lid 
• Yvonne Koot, project lid 

 
 
 
 
 
 
 
Correspondentieadres: Steffenshein 4 – 1251 ZE Laren (NH) Email:   info@watotosaamburu.nl 
Telefoon: 035 – 538 6354 Website: www.watotosamburu.nl 
Bank: 230 6687 KvK inschrijvingsnr: 32079003 
IBAN: NL05 INGB 0002 3066 87 – BIC INGBNL2A ANBI registratienr: 8163.52.239 
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2 VERSLAG BOEKJAAR/PROJECTEN 2015 
 
In 2015 zijn drie nieuwe projecten gestart: een lerarenkantoor (staffroom), speeltoestellen voor de kleuters en 
een politiepost. 
De bouw van de staffroom is gedurende het boekjaar afgerond en het gebouw is in gebruik genomen. De 
andere twee projecten zijn in 2016 afgerond. 
Ook werden enkele nieuwe projecten in de planning en voorbereidingen opgenomen, zoals renovatie van een 
aantal oudere gebouwtjes, de ontwikkeling van nieuwe sanitaire voorzieningen en douches voor de leraren en 
verbetering van de waterkwaliteit. 
Al met al zijn er weer genoeg plannen gerealiseerd en in voorbereiding. 
Wel werken we hiermee geleidelijk toe naar de afronding van de infrastructuur op de compound. 

Voor de dagelijkse operationele voortgang van school, clinic, water en voedselproject en voor de succesvolle 
realisatie van nieuwe projecten op onze compound, is voldoende funding van geldmiddelen nodig. In 
november 2015 heeft weer succesvol een groot sponsor/veiling evenement plaatsgevonden. Tezamen met de 
gewaardeerde bijdragen vaste sponsors en incidentele donateurs is de voortgang voor de komende periode 
financieel verzekerd. 

Dit zijn de kernactiviteiten waarmee de Stichting in 2015 weer druk bezig is geweest. 

Gedurende het jaar zijn we geconfronteerd met de effecten van onrust in de Samburu regio. Als gevolg van 
langdurige droogte ontstonden confrontaties tussen veehouders vanwege concurrentie om water en voedsel 
voor hun kuddes. Daardoor werd het gebied rond de compound onveiliger en trokken de gezinnen weg uit de 
manyatta’s, met als gevolg dat de school ook leeg raakte. Een lastige en onwenselijke situatie, waarover veel 
overleg plaatsvond tussen alle geledingen, inclusief de regionale overheid. 

Vertegenwoordigers van de Stichting zijn in oktober op werkbezoek geweest in Samburu om de situatie, 
voortgang en kwaliteit te controleren en verdere afspraken te maken. Het was een erg nuttig bezoek, waarin 
constructieve besprekingen met o.m. overheidsvertegenwoordigers, chiefs, aannemer uitmondde in de 
afspraak dat de veiligheid in het gebied rond de compound erg gediend zou zijn met de snelle opzet van een 
politie post. Dit was al een oude wens van onze kant, die nu realiseerbaar werd. De overheid was bereid een 
aantal politieagenten te stationeren, als wij snel voor hun huisvesting konden zorgen. De opzet en bouw van 
een politie patrouille post is dus snel ter hand genomen en in januari 2016 was deze gerealiseerd. 

Tijdens het bezoek werden weer veel ideeën ter verdere verbetering van de situatie en de kwaliteit op de 
compound uitgewisseld en in gang gezet. De voortgaande samenwerking met en kwaliteit van werk van de 
lokale aannemer Eric blijft bevredigend verlopen. Het inschakelen van lokale mensen voor tal van taken 
tijdens de bouwprojecten wordt door de gemeenschap erg gewaardeerd en komt ook de acceptatie van de 
projecten ten goede. 

Ook in 2015 kwam Janet, onze Amerikaanse vriendin die het onderwijs en personeelsbeleid lokaal voor ons 
regelt, weer maandelijks naar de school, voor overleg, voedseltransport en verdeling, controle, toezicht en 
salarisbetalingen. Ook vanuit haar thuisbasis in Nanyuki onderhoudt zij steeds contact met de compound. 
Bovendien is haar wijze inzicht in de soms bijzondere omstandigheden veelal onmisbaar. 

De samenwerking met Muchangi, onze lokale operationele manager, is goed van de grond gekomen en 
verloopt soepel en is zeer nuttig. Zijn bezoekfrequentie aan de compound is uitgebreid naar tenminste twee 
keer per maand, vanuit Nairobi. 
Zo is er dus geregeld rechtstreeks contact en toezicht. 

De activiteiten van de Stichting concentreren zich op de Samburu Community School, de complete lagere 
school met acht klassen, waar het volledige primary school programma kan worden gegeven, inclusief het 
landelijke eindexamen. En twee voorbereidende kleuterklassen, nurseries De school is sinds 2012 officieel 
door de overheid geregistreerd als private school, waardoor het met goed gevolg afgelegde eindexamen 
erkend is en toegang geeft tot vervolg opleidingen. Dit is goed voor de operationele continuïteit van deze 
school, die heel belangrijk is voor de ontwikkeling van de jongeren in de Samburu. De school heeft een 
centrale functie in het gebied met positieve uitstralingseffecten voor de omwonende gemeenschap. 
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Op de compound zijn de meeste van de activiteiten van de Stichting geconcentreerd. Deze is centraal gelegen 
tussen een aantal woondorpen; de schoolkinderen kunnen vrij gemakkelijk daar naar toe lopen. Het omvat 
een aanzienlijk stuk grond, ca. 6 acres ~ 25.000 m2, waarop alle gebouwtje zijn gebouwd en ook nog veel 
ruimte is om te spelen en voor nieuwe projecten, omheind met één kilometer hekwerk en één centrale 
ingang. 

Behalve de school (primary en nursery) bevinden zich daar de Simba Clinic, de lunchruimte, watertanks, 
keuken, opslagruimtes voor voedsel en materialen, huisjes en vergaderruimten voor de leraren en de nurse, 
speeltoestellen, een voetbalveld, sanitaire voorzieningen, bibliotheek, en dergelijke. 

De centralisering van onze activiteiten op de compound maakt een efficiënt beheer, toezicht en uitbouw van 
de projecten en doelstellingen van de Stichting mogelijk. 

Aan de funding kant is 2015 ook een succesvol jaar geweest. Naast enkele grotere sponsors en een aantal 
kleinere donateurs voor langere tijd of incidenteel, is vooral ook met een groot sponsor/veilingdiner een 
substantieel bedrag opgehaald.  

Een trouwe sponsor heeft ter gelegenheid van zijn verjaardag, met support van familie en vrienden, de bouw 
van nieuwe speeltoestellen, speciaal voor de kleuters mogelijk gemaakt. Doordat we ook een omheining 
omheen bouwen, kunnen de kleuters veilig en ongestoord bewegen. Een fijne aanwinst, op prettige wijze tot 
stand gekomen.  

Zo is ook dit jaar een individuele sponsering van een specifiek project als mooie funding mogelijkheid benut. 
Goed voorbeeld doet hopelijk nog wat vaker goed volgen. 

Het aangekondigde volgende grote project betreft het nieuwe sanitair systeem: betere toiletten en douches 
voor de leraren en toiletten voor de school. Er is hieraan in het afgelopen jaar veel tijd besteed en er is veel 
onderzoek naar mogelijkheden en oplossing gedaan. In samenhang daarmee is ook de noodzaak voor een 
verbetering van het watersysteem opgekomen. Het gehele project is nogal complex en zal nog wel enige 
doorlooptijd vergen. Ook de daarvoor benodigde financiële middelen zullen eerst zeker gesteld moeten 
worden. 

 
 
3. BATEN EN LASTEN 2015 
 
3.1 Projectuitgaven 

Project operations Primary School: 
De continuïteit van het functioneren van de lagere school is cruciaal voor de realisering van de doelstellingen 
van de Stichting. De kosten omvatten vooral salarissen personeel op de compound, leermiddelen, onderhoud, 
voedsel voor de leerlingen. Deze kosten nemen geleidelijk toe met de uitbreiding van het aantal klassen: 
meer leraren, meer leerlingen, meer voedsel enz... 
Omdat de school als gevolg van de onlusten in de regio gedurende het 2e halfjaar onregelmatig geopend en 
zelfs enige tijd gesloten was, zijn de operationele kosten in 2015 iets lager uitgevallen. 

Het schoolvoedselproject is succesvol met het op de compound verstrekken van maaltijden aan de leerlingen 
van de school om daarmee de gezondheid van deze jongeren te bevorderen. Het is ook de sleutel om de 
kinderen (en hun ouders) te stimuleren om naar school te komen. Ook dit jaar konden we met de leverancier 
het voedsel een soort termijncontract afsluiten, om ons in te dekken tegen snel stijgende prijzen. De 
hoeveelheid voedsel benodigd voor één jaar wordt tegen een vaste prijs vooraf gecontracteerd en dit wordt 
per trimester uitgeleverd. 

Ter verbetering van de communicatie is een nieuwe laptop voor Janet aangeschaft. 

Project Simba Clinic: 
De officiële registratie van de Clinic bij de overheid is inmiddels verkregen. Daarmee is Simba Clinic 
geüpgrade van ‘bush clinic’ naar ‘dispensery’; dat betekent dat wij een erkende voorpost voor de regionale  
ziekenhuizen zijn geworden voor het gebied rond de compound. En daardoor krijgen we nu de meeste 
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noodzakelijke medicijnen en vaccins gratis ter beschikking en is de samenwerking met de ziekenhuizen en 
andere clinics in de regio verbeterd. Een mooie stap voorwaarts. 
De clinic is primair gericht op het bewaken en verbeteren van de gezondheidssituatie van de leerlingen van 
de school en het personeel op de compound. Daartoe wordt curatief, preventief en educatief gewerkt. 
De kosten van de nurse lopen mee in het operationele schoolbudget hiervóór. De overige kosten, 
voornamelijk verbandmiddelen en wat medicijnen, zijn voor de Stichting beperkt omdat deze vaak uit 
diverse donaties, rechtstreeks aan de Clinic, kunnen worden gedekt. En sinds kort ook via het ziekenhuis in 
Isiolo worden verkregen. 
De voortgang van de ontwikkelde prioriteitenprogramma’s blijft helaas nog steeds stagneren door 
personeelswisselingen. Met de nieuwe registratie status hopen we op meer stabiliteit. De samenwerking leidt 
tot meer medisch toezicht op onze nurse en ook tot maandelijks overleg over bijzondere situaties in de regio 
en bijscholingsprogramma’s. 

Project Vrouwen support: 
Kleinschalige ondersteuning van actieve vrouwengroepen met microkredieten en afnemen van een deel van 
hun productie is voortgezet. Dit geeft hen extra inkomsten, wat de zelfstandigheid van vrouwen bevordert. 
Door de onrustige situatie gedurende een belangrijk deel van het jaar waren er weinig mogelijkheden voor de 
vrouwen en is er geen contact geweest. 

Project study sponsering: 
Voor enkele van de beste leerlingen van de school zijn vervolgopleidingen buiten het Samburu gebied 
gesponsord. Zij zijn hiermee een voorbeeld voor andere leerlingen om hun uiterste best te doen en daarmee 
hun toekomstmogelijkheden te verbeteren. Enkele veelbelovende meisjes zijn nu opgenomen in het 
programma. Eén van hen, Wilson, die op Mount Kenya University in Thika studeert, hebben we tijdens het 
bezoek weer uitgebreid gesproken. De studies verlopen voorspoedig.  
Een leuke mogelijkheid tot specifieke en gerichte sponsoring is het adopteren van een van deze studenten; de 
kosten zijn overzichtelijk, eindig en het effect is zeer nuttig. 

Onderhoud Watersysteem: 
Een nieuw gesignaleerd issue is dat de waterkwaliteit, meer specifiek de drinkbaarheid, lijkt terug te lopen. 
We zijn een onderzoek naar een oplossing gestart met hernieuwde wateranalyse en offertes voor 
filtersystemen. Het onderzoek loopt nog door; we willen zekerheid omtrent een effectieve en ook 
operationeel haalbare oplossing. 

Onderhoud compound: 
Het noodzakelijke onderhoud omvatten dit jaar onder meer reparaties aan het dak van de clinic, diverse 
nieuwe veiligheidssloten, afbreken en opruimen oude vervallen schoolgebouwen, renovatie van enkele 
oudere gebouwtjes. 
Aandachtsgebieden zijn de afnemende kwaliteit van de omheining rond de compound en van het bronwater. 
Hiervoor zijn verbeteringsplannen in voorbereiding. 

Project Nieuwbouw compound: 
Ter afronding van de nieuwbouw voor de school is bij de nieuwe schoolgebouwen in 2015 nog een staffroom 
gebouwd. Kosten ruim € 33.000. Daarin is een kamer voor de bovenmeester, een lerarenkamer en een 
bibliotheek opgenomen, alsmede wat opslagruimte voor dagelijkse schoolspullen. 
Een zeer belangrijke ontwikkeling was de opzet en bouw van een politiepost, net buiten de schoolcompound. 
Daarin is plaats voor regulier 6-8 man, tot maximaal zo’n 12 man, om te verblijven, leven en slapen. Tevens 
zijn er twee kantoorruimtes, sanitaire voorzieningen, keukentje en een safe room. Het geheel is voorzien van 
een stevige omheining, waardoor een kleine politiecompound is ontstaan. De veiligheid in het gebied wordt 
hiermee enorm verbeterd en een oude wens is gerealiseerd. De overheid in Isiolo County stelt de bemanning 
ter schikking en wij hebben, om snelheid te maken, de bouw van deze compound op ons genomen. Kosten in 
2015 € 23.000. 
De kosten voor aanschaf, aanleg en omheining van nieuwe speeltoestellen voor de kleuters vallen hieronder, 
€ 6.000, grotendeels gedekt door de specifieke donatie daarvoor, die onder de post Donaties is verantwoord. 
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Project Management: 
Onze lokale project manager Muchangi heeft goed werk verricht en houdt ook, middels de geregelde 
bezoeken aan de compound, voor ons oog op de situatie. Sinds begin 2015 zijn er vaste afspraken en later in 
het jaar is het aantal uren/bezoeken uitgebreid. De kosten zijn derhalve toegenomen, maar het goede, 
geregelde en gerichte toezicht op het onderhoud en andere aspecten op en rond de compound zijn onmisbaar. 

Car expenses: 
De Landcruiser heeft in 2015 voor flinke perikelen gezorgd. Er moest veel acuut onderhoud gedaan worden 
om hem aan de gang te houden. Het vervoer van Janet, het voedsel en andere schoolmaterialen moet 
continuïteit kennen. Ook omdat met eigen vervoer vaak goedkoper ingekocht kan worden. Gezien de 
onbetrouwbare situatie van de pick-up gaan we in het nieuwe jaar opzoek naar een vervangende oplossing. 

Inrichting gebouwen: 
Omvat onder meer uitbreiding en vervanging van bedden en wat ander meubilair voor de lerarenhuisjes. 
 
 
3.2 Overige lasten 

Fundraising/Promotiekosten omvat de gietkosten van opeenvolgende jaargangen kleine bronzen beeldjes 
van Marianne Houtkamp (zie website), ten behoeve van grotere donateurs. 
Overige kosten omvat de kosten van de website, nieuwsbrieven en email, alsmede enkele kosten die we als 
eigenaar van het huis moeten betalen, maar die weer geschonken zijn door de donateur, wat dus onder 
Donaties is vertantwoord. 
 
Het Bestuur ontvangt geen vergoeding en draagt de eigen kosten en reiskosten zelf. 
 
 
3.3 Baten 

Donaties: 
Dit betreft, zonder daaraan verbonden opdracht, ontvangen geldbedragen ter ondersteuning van de 
activiteiten van de Stichting. Het omvat grotere en kleinere bedragen, zowel incidenteel als van periodiek 
donateurs. 

Voor 2015 werd weer een sponsor/veilingdiner georganiseerd om de fundraising verder te ondersteunen. 
Zodat de bouwplannen en de operationele voortgang kunnen ongestoord worden doorlopen. 

De donaties voor beeldjes waren in 2015 met € 7.035 iets hoger dan vorig jaar € 6.155. 
Middels speciale sponsor events werd uit het sponsor/veiling diner netto ruim € 75.219 opgehaald, tegen 
vorig jaar € 22.550 uit enkele kleinere specifieke sponsor events. 
Aan ‘gewone’ donaties, van reguliere en incidentele donateurs is € 38.552 ontvangen in 2015, tegen € 68.871 
vorig jaar. Het betreft veel kleinere bedragen en enkele substantiële bijdragen van zowel bekende donateurs 
als enkele nieuwe grote sponsors. Een aardige nieuwe donatievorm werd tot stand gebracht in samenwerking 
met een autodealer, die bereid is om bij elke nieuwe auto-aflevering de klant de keuze te geven tussen een 
bloemetje of een donatie aan de Stichting; dit bracht in een half jaar ruim € 1.700 op. 
 
 
4. BALANS 

Financiële vaste activa betreft de waarde in bewoonde staat van het als donatie ontvangen woonhuis.  

Voorraden omvat de voorraad bronzen beeldjes ten behoeve van grotere donateurs. 

Vorderingen betreft overlopende posten. 

Liquide middelen zijn de op een bank- en spaarrekening aanwezige geldmiddelen.  

Het Stichtingskapitaal is, ondanks de grote voortgang van de projecten met substantiële uitgaven vrijwel 
gelijk gebleven. De project uitgaven werden dit jaar prima gedekt door de donaties en sponsor opbrengsten. 
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De omvang van het kapitaal biedt een goed uitgangspunt voor een succesvolle voortgang in de komende 
jaren. 

Langlopende schulden betreft een onderhands opgenomen lening bij een van de trouwe donateurs, waardoor 
er enige zekerheid is ontstaan omtrent voldoende liquiditeiten, waardoor noodzakelijke projectuitgaven 
overbrugd kunnen worden, ook als de funding nog niet geheel rond is. De leningsovereenkomst voorziet in 
een plafond en een renteregeling. Aflossing t.z.t. uit voldoende opgehaalde liquide middelen en/of de vaste 
activa realisatie. 

De Stichting heeft met dit alles voor de komende jaren een gezonde financiële positie. 
 
 
5. TENSLOTTE 
 
Voor de verdere investeringen zullen de komende jaren nog substantiële donaties of sponsorbijdragen 
verkregen moeten worden om de plannen volledig te kunnen realiseren.  
En om ook de continuïteit van de operationele budgetten te waarborgen zullen de nodige buffers moeten 
worden opgebouwd.  
 
Ons vertrouwen op de kracht en welwillendheid van het loyale donateursnetwerk is tot nu toe terecht 
gebleken. Waarvoor onze grote erkentelijkheid en hartelijke dank aan al onze donateurs, in het bijzonder aan 
Nico Lunenburg, die weer veel bijdroeg aan de bouwtechnische ondersteuning van het bestuur van de 
Stichting Watoto Samburu. 
 
 
Juni 2016 – Hans Bosman, penningmeester 












