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1 ALGEMEEN 

 
1.1 Algemeen – Doel 

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. 

De Stichting heeft als doel het ondersteunen van educatie en medische hulp voor de jongeren van de Samburu-stam en 

op zeer directe wijze bij dragen aan verbetering van de toekomst van de kinderen ('watoto'). De projecten van de Stichting 

richten zich op scholing, water, medische verzorging, voedsel en wat daar verder dienstbaar aan is. 

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de zeer gewaardeerde bijdragen van donateurs, sponsoren, vrijwilligers en 

belangstellenden. De Stichting is geregistreerd als ANBI en opereert zonder winstoogmerk. 

Daardoor kunnen donateurs en sponsors hun giften veelal als aftrekpost in hun belastingaangifte opvoeren en is de 

Stichting gevrijwaard van schenk- en erfbelasting. 

 

1.2 Onze missie is: 

• Het ondersteunen van scholing voor jongeren, zodat zij hun situatie in een oprukkende westerse wereld beter 

kunnen begrijpen en hanteren; 

• Het verbeteren van de omstandigheden, door onder meer voedsel-, water- en gezondheidsvoorzieningen; 

• behoud van eigen cultuur en tradities. 

Voor nadere informatie zie www.watotosamburu.nl. 

 

1.3 Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Watoto Samburu bestaat thans uit: 

• Hans Bosman, voorzitter 

• Mathilde van der Hoeven, communicatie 

• Annette Goes, penningmeester 

• Simon Bloemendaal, secretaris 

• Roland Engbers, sponsorcontacten en fundraising 

o technische adviseur van het bestuur: Nico Lunenburg 

Marianne en Hans Houtkamp zijn als founders nauw betrokken bij de activiteiten van de Stichting. 

 

1.4 Beloningsbeleid bestuur 

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen enkele beloning en draagt de eigen kosten en reiskosten zelf, waar onder de 

reizen naar Kenia. 

 

1.5 Samburu Community School compound 

De activiteiten van de Stichting concentreren zich op de Samburu Community School, een complete lagere school, waar 

het volledige landelijke primary school programma kan worden gegeven. En twee voorbereidende kleuterklassen, 

nurseries. De school is sinds 2012 officieel door de overheid geregistreerd als private school. De operationele continuïteit 

van onze school is onmisbaar is geworden voor de ontwikkeling van de jongeren in de Samburu. De school heeft een 

centrale functie in het gebied met positieve uitstralingseffecten voor de ontwikkeling en gezondheid van de omwonende 

gemeenschap. 

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. De compound omvat een aanzienlijk 

stuk grond, ca. 6 acres ~ 25.000 m2, waarop alle gebouwtjes zijn gebouwd en ook nog veel ruimte is om te spelen en voor 

nieuwe projecten, omheind met één kilometer elektrisch 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, zonnepanelen 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. 
 

Correspondentieadres: Hyacintenlaan 13 – 1215 BA Hilversum  Email:   info@watotosaamburu.nl 

Telefoon: 035 – 628 0341  Website: www.watotosamburu.nl 

KvK nr: 32079003  ANBI nr: 8163.52.239 

IBAN: NL05 INGB 0002 3066 87 – BIC INGBNL2A 

mailto:info@watotosaamburu.nl
http://www.watotosamburu.nl/


  Stichting Watoto Samburu 

 

 
 -2- 

2 VERSLAG BOEKJAAR/PROJECTEN 2018 
 

Afronden sanitaire project 

Het jaar 2018 stond in het teken van het afronden van het grote project op onze schoolcompound in Kenia: het 

realiseren van sanitaire voorzieningen en waterbeheer. Het project omvat een realiseren van een 

opvangsysteem van regenwater en technische zuiveringssystemen om het opgevangen water verantwoord te 

kunnen gebruiken en om te koken. Minder gezuiverd water wordt gebruikt voor doorspoel toiletten voor de 

leerlingen, alsmede doospoel toiletten, douches, kookruimte en wasruimte voor de leraren. Daarnaast is er 

natuurlijk gezorgd voor afvoer, opvang en reiniging van al het afvalwater. 

De oplevering van het project vond plaats in december, bij het derde bezoek van een delegatie van het bestuur 

gedurende dit jaar. De eerste ervaringen in het gebruik leverde enkele kinderziektes op, maar ook de 

constatering dat de beoogde hoeveelheid regenwater die kan worden opgevangen, onvoldoende is. Er blijkt 

minder regen op de compound te vallen dan verwacht. Wel er omheen, maar niet op de berg waarop de 

compound is gesitueerd.  

Kortom, na de planning en de bouw blijkt de werkelijkheid weerbarstig, zeker in het gebied in Kenia waar de 

Stichting opereert.  

Inmiddels is een aantal maatregelen getroffen zoals de aanleg van een extra systeem ter aanvulling van de 

watervoorraad en aanpassing kranen, gebruiksregels en toezicht. 

De rivier die onderaan de berg loopt, Ewaso Ngiro River, bevat bij regen veel water en naast de rivier in de 

zandgrond, is ook bij droogte nog veel goed water te winnen. Daar leggen we nu een bron aan, circa 7 meter 

diep, om van daar uit extra water naar de opslag tanks op de compound te pompen. In aanvulling op de 

regenwater opvang en de grondwaterbron, op circa 60 meter diepte, die we al langer gebruiken. 

Om het watergebruik meer verantwoord te doen plaatsvinden, worden de tapkranen omgezet naar drukkranen 

en worden regels opgesteld en leraren aangesproken op hun toezichtfunctie. 

De projectuitgaven, zoals hiervoor geschreven, worden binnen de begrootte bedragen uitgevoerd 

Sponsorreis 

In vervolg op het sponsordiner in 2017 is in mei 2018 een sponsorreis naar de schoolcompound in Kenia 

georganiseerd. Dit was een groot succes, met 26 deelnemers, voor een aantal was het de eerste keer en voor 

enkelen een herhaling. De interacties met de schoolkinderen, de leraren en de community er om heen waren 

hoogtepunten. 

Uitbreiding bestuur 

Na de verjonging van het bestuur van Stichting Watoto Samburu eind 2016, zijn we verheugd het bestuur begin 

2018 te hebben kunnen uitbreiden met Simon Bloemendaal. Diens specifieke expertise in gezondheidszorg in 

binnen- en buitenland, speciaal ook in afgelegen gebieden, is een welkome aanvulling. Enige herverdeling van 

taken ging hiermee gepaard. 

Ontwikkelingen op de school en de kliniek 

De exploitatie van de school verliep tamelijk geruisloos. Het aantal leerlingen was evenwel tamelijk wisselend, 

als gevolg van onrustige veiligheidssituaties, waardoor gezinnen af en toe tijdelijk wegtrekken naar rustiger 

gebied. Op allerlei manieren wordt geprobeerd de veiligheid te verbeteren; geregeld contact met de lokale 

overheid hieromtrent, de gezamenlijk opgezette politiepost naast de school compound, waarbij wij huisvesting, 

water en stroom leveren en de overheid de bemanning, overleg met ouders, met chiefs, met morans, enzovoorts. 

De implementatie van het door de overheid opgezette nieuwe landelijke schoolsysteem verloopt tamelijk traag; 

voor onze school sluiten we daar bij aan: aanschaf van nieuwe leerboeken, update cursussen leraren, aanpassen 

leerroosters en klasindeling. 

De werking van Simba Clinic was stabiel dit jaar; de nurse is jong, maar ambitieus en probeert situaties te 

vernieuwen en verbeteren. In oktober ontvingen we in de Clinic tandartsen van African Dental Aid, een 

Nederlandse stichting die geregeld belangeloos tandzorg verleent in Kenia en Tanzania. Zij zochten een goede 

locatie in Samburu en kwamen bij onze Clinic uit. Uiteraard werkten wij daar aan mee, door de Clinic en de 
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nurse beschikbaar te stellen. Een mooie samenwerking en voor het gebied een unieke gelegenheid. Naast 

leraren, leerlingen en ouders uit de community, bleek ook personeel van de omliggende lodges hier op af te 

komen. Een succesvol initiatief, dat herhaling verdient. 

Dit waren de hoofdlijnen van de activiteiten waarmee de Stichting in 2018 vrijwel dagelijks bezig was. 

Bezoeken aan de compound 

Vertegenwoordigers van de Stichting zijn in januari, mei en in december op werkbezoek geweest in Samburu 

om de situatie, voortgang en kwaliteit van de bouw te controleren en verdere afspraken te maken. En in mei 

uiteraard ter begeleiding van de sponsorgroep. Het waren zeer nuttige bezoeken, met constructieve 

besprekingen met onder meer overheidsvertegenwoordigers, chiefs en aannemer. 

Janet, onze Amerikaanse vriendin die, als initiële founder van de school, het onderwijs en personeelsbeleid 

lokaal voor ons regelt, ging ook in 2018 weer maandelijks naar de school voor overleg met de leraren en 

overige staff, voedseltransport en verdeling, controle, toezicht en salarisbetalingen.  

De werking van het ingestelde lokale schoolbestuur, als overleg orgaan tussen betrokken partijen, is nog erg 

moeizaam; continuïteit om vergaderingen bij te wonen is lastig. We blijven dit echter proberen en stimuleren. 

De samenwerking met Muchangi, onze lokale operationele manager, verloopt uitstekend en blijkt steeds weer 

zeer nuttig. Hij bezoekt vanuit Nairobi de compound tenminste twee keer per maand, voor toezicht, monitoring 

en overleg en om noodzakelijk onderhoud en kleine reparaties uit te voeren. Er is frequente afstemming en 

terugkoppeling door hem met alle betrokkenen. 

Er is dus regelmatig rechtstreeks contact en toezicht. 

Financiele ontwikkelingen 

De Baten van de Stichting (€ 75.000) waren in 2018 lager dan het vorige jaar, toen enkele eenmalig bijzondere 

bijdragen werden ontvangen (Wilde Ganzen en Sponsor evenement). Ook nu werden mooie donaties 

ontvangen. De Lasten (€ 77.000) waren navenant lager, door minder nieuwbouw uitgaven. Met een gering 

tekort van € 2.000 was er een goed evenwicht. 

De financiële positie is gezond voor de komende exploitatie; voor de realisatie van nieuwe additionele plannen 

moet echter altijd weer extra funding worden aangetrokken. 

 

 

3. BATEN EN LASTEN 2018 
 

3.1 Projectuitgaven 

Project operations Primary School: 

De continuïteit van de school is cruciaal voor de realisering van de doelstellingen van de Stichting. Deze 

kostenpost omvat vooral salarissen voor de leraren en het overige personeel op de compound, leermiddelen, 

klein onderhoud, lunches voor de leerlingen. 

Het schoollunch project is van groot belang om de kinderen (en hun ouders) te stimuleren om naar school te 

komen; ook voor de gezondheid van leerlingen zijn de maaltijden belangrijk. Ook dit jaar konden we met de 

leverancier van het voedsel een termijncontract afsluiten, om ons in te dekken tegen stijgende voedselprijzen. 

Lastig daarbij was het fluctuerend aantal leerlingen, maar de leverancier werkt goed mee. 

Project Simba Clinic: 

De Simba Clinic loopt momenteel vrij soepel, met een prettige nurse. De voorziening met medicijnen en ander 

toebehoren verloopt ook goed, veel komt gratis ter beschikking, via het nabije ziekenhuis, waarmee we goed 

samenwerken en via leveranciersorganisaties. En van tijd tot tijd wordt ook het instrumentarium uitgebreid 

met nieuwe tools. De nurse bezoekt maandelijks het ziekenhuis voor rapportage en bijscholing en update over 

de actueel heersende gezondheidssituatie in de regio. De nurse geeft periodiek gezondheidslessen in de 

schoolklassen: hygiëne, sanitair gebruik, gezond leven zijn daarbij thema’s. 

De kosten van de nurse lopen mee in het operationele schoolbudget in de vorige post. De overige kosten 

betreffen voornamelijk voor verbandmiddelen en wat medicijnen die niet gratis verkregen kunnen worden. 
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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. De studies verlopen voorspoedig en de meeste zijn nu bijna of al 

geheel afgerond. Het adopteren van een van deze studenten is een leuke mogelijkheid tot specifieke en gerichte 

sponsoring, de kosten zijn overzichtelijk, eindig en het effect is zeer nuttig en veelal bevredigend. Deze 

kostenpost wordt geheel gedekt door daarvoor specifiek ontvangen donaties.  

Onderhoud compound: 

Het noodzakelijke onderhoud was dit jaar vooral normale slijtage (schilderwerk e.d.) en wat reparaties. 

Project Nieuwbouw compound: 

Verdere investeringen zijn gedaan in het in 2017 gestarte bouwproject voor sanitaire voorzieningen en 

waterbeheer, dat in 2018 doorliep en ook in 2019 nog wat uitloop zal vergen. 

Project Management kosten: 

Onze lokale projectmanager Muchangi heeft weer heel goed werk verricht en houdt ook, middels de geregelde 

bezoeken aan de compound, voor ons oog op de situatie. De kosten daarvan zijn verder toegenomen, door 

meer bezoeken en gestegen kosten van diesel en verblijf, alsmede een verhoging van de vergoeding. Het goede, 

geregelde en gerichte toezicht op het onderhoud en andere aspecten op en rond de compound zijn onmisbaar. 

Ook zijn ingangen bij overheden en andere organisaties zijn erg waardevol. Ook aan Janet wordt een kleine 

maandelijkse toelage verstrekt. 

Car expenses: 

Het vervoer van Janet, het voedsel en andere schoolmaterialen moet continuïteit kennen. De kosten betreffen 

onderhoud en dieselkosten voor de in 2016 gekochte Nissan Patrol. 

Insurance: 

De gebouwen en installaties met toebehoren op de compound zijn in Kenia verzekerd tegen schade door brand, 

overstroming, diefstal en machinebreuk. Een gunstige regeling, waarvan we al enkele keren nut van hadden. 

Dit jaar was er geen claim nodig. De kosten zijn dit jaar als afzonderlijke post geboekt. 
 
 

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 en nieuwsbrieven, alsmede enkele kosten die we als eigenaar 

van een aan ons gedoneerd huis moeten betalen. Deze kosten worden weer geschonken door de donateur, 

hetgeen dus onder Donaties is verantwoord. Verder waren er wat extra kosten voor de Stichting als gevolg van 

het organiseren van activiteiten met de community ten tijde van de sponsorreis, die we onze lokale 

gemeenschap wilden aanbieden. 

 

3.3 Baten 

Donaties: 

Dit betreft ontvangen geldbedragen ter ondersteuning van de activiteiten van de Stichting. Het omvat grotere 

en kleinere bedragen, zowel incidenteel als van periodiek donateurs. 

De donaties voor beeldjes was in 2018 met € 3.185 de helft van vorig jaar. 

Aan ‘gewone’ donaties, van reguliere en incidentele donateurs is € 67.317 ontvangen in 2018, tegen € 124.475 

vorig jaar. Het betreft veel kleinere bedragen en een aantal substantiële bijdragen van zowel bekende donateurs 

als enkele nieuwe grote sponsors. Er was in 2018 geen sponsor/veiling evenement; in november 2017 bracht 

dit netto € 69.504 op. In 2017 was er ook nog de bijdrage van Wilde Ganzen van € 64.073, die dit jaar uiteraard 

ontbrak. 

Ontvangen rente: doordat een groot deel van de Liquide middelen in Kenia wordt aangehouden werd meer 

rente ontvangen. 
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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 een aan een van onze afgestudeerde gesponsorde studenten renteloos uitgeleend bedrag, 

om deze een startkans te bieden naar werk; aflossing uit ontstane mogelijkheden. 

Liquide middelen zijn op bank- en spaarrekeningen aanwezige geldmiddelen, zowel bij ING Bank in Nederland 

als bij GT Bank in Kenia. Omdat de kosten grotendeel in Kenia worden gemaakt, is een groot deel van de 

beschikbare middelen reeds omgezet in Keniaanse Shillings (KES). Hiermee worden koersfluctuaties 

vermeden en bovendien wordt daar meer rente verdiend.  

Het Stichtingskapitaal nam af met het Resultaat over het boekjaar. 

Langlopende schulden betreft een onderhands opgenomen lening bij een van de trouwe donateurs, waardoor 

er enige zekerheid is omtrent voldoende liquiditeiten, zodat noodzakelijke projectuitgaven overbrugd kunnen 

worden bij fluctuaties in de fundraising 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 afronding van het lopende project en enkele nieuwe plannen die zijn opgekomen, zullen donaties en 

sponsorbijdragen hard nodig zijn om financieel gezonde projectbesluiten te kunnen nemen. En om ook de 

langere termijn continuïteit van de operationele budgetten te waarborgen zullen buffers moeten worden 

uitgebouwd.  

 

Ons loyale donateursnetwerk heeft in 2018 weer goede bijdragen opgeleverd en wij hopen dat dit de komende 

jaar voortgezet en waar mogelijk uitgebreid wordt. Waarvoor onze grote erkentelijkheid en hartelijke dank aan 

al onze donateurs en sponsors. 

 

Mei 2019 

Namens het Bestuur van de Stichting Watoto Samburu, 

Annette Goes, penningmeester / Hans Bosman, voorzitter 














