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1. Inleiding
In Kenia heerst in grote delen van het land grote armoede, onder andere door ziekten als
aids en malaria, door droogte, maar ook door corruptie en door verkiezings-, terreur- en
oorlogsgeweld. Vele gezinnen zijn van het platteland naar de steden verhuisd op zoek naar
werk, maar zijn uiteindelijk werkloos in sloppenwijken terecht gekomen. De Likoni
sloppenwijken behoren tot de grootste en dichtbevolkte sloppenwijken van Mombasa in het
zuidoosten van Kenia.
In de sloppenwijken in Mombasa zijn veel gezinnen zonder vader. Alleenstaande moeders, of
de oma’s van weeskinderen, zijn dan de kostwinner, terwijl in hun gezin vaak wel 3 tot 6
monden moeten worden gevoed. Vooral de kinderen zijn hiervan het slachtoffer. Een groot
probleem is het onderwijs. Officieel is dat voor iedereen gratis, maar in de regel moet de
bevolking dit zelf in stand houden. Als niet wordt bijgedragen aan het in standhouden van
voorzieningen dan komt van het onderwijs niet veel terecht. Voor de allerarmsten geldt dan:
geen scholing, geen opvang, geen toekomst, alleen de dagelijkse strijd om eten, om het
bestaan. Uiteindelijk komen veel van deze kinderen op straat terecht en worden harde
criminelen en prostituees. Niet omdat ze daarvoor kiezen maar door de omstandigheden.
De Keniaanse sociaal werkster Yuna Johanna en de Nederlandse sociaalpedagogische
hulpverleenster Annet Verweij vatten in 2007 het plan op aan deze situatie iets te doen en
aan de kern van het probleem te werken. In hun visie is het cruciaal dat de verschillende met
elkaar samenhangende problemen integraal worden aangepakt. Zij richtten zich daarom op
(1) training en coaching en uiteindelijk handelsondersteuning door verstrekking van
microkredieten (leningen) aan de -alleenstaande- moeders zodat zij in economische zin
zelfstandig kunnen worden en hun gezinnen kunnen onderhouden; (2) dagopvang van hun
kleine kinderen zodat de moeders in en aan hun handel kunnen werken en (3) scholing van
de oudere kinderen. De beide sociaal werksters hebben hiervoor eind 2007 een plan
uitgewerkt en in 2008 in Kenia de Tele Family Foundation (TFF) opgericht. Voorts hebben zij
voor de realisatie van de plannen een hulpvraag aan ‘Nederland’ gesteld.
Naar aanleiding van deze hulpvraag hebben de initiatiefnemers in Nederland in 2008 een
werkgroep gevormd en eind 2008 de Stichting Tele Family Work Team (TFWT) opgericht. De
naam is in 2015 gewijzigd in Stichting Tele Family for Kenya, kortweg aan te duiden als ‘Tele
Family’, afgekort TFK.
In de jaren 2009 – 2019 zijn verschillende workteams en vrijwilligers actief geweest voor en
in Kenia, zijn tientallen vrouwen in staat gesteld een handeltje te beginnen en uit te bouwen;
zijn meer dan 300 kinderen in staat gesteld in de school opvang en onderwijs te ontvangen.
In de eerste jaren is een schoolgebouw gerealiseerd en ingericht; is vanaf 2015 een pand
gehuurd waarin voor een kleine groep (max. 12) kinderen crisisopvang is gerealiseerd en is in
2017 gestart met de bouw van een skills center waarin jongeren, aansluitend op het
reguliere onderwijs, basisvaardigheden op diverse vakgebieden wordt/zal worden
aangeboden.
Aan het eind van 2019 worden 173 kinderen gesponsord door Nederlandse sponsors en
wordt voor hen in Kenia maandelijkse sponsoractiviteiten georganiseerd.
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2. Strategie
2.1 Visie
Het is de visie van Tele Family for Kenya dat door middel van de programma’s van de Tele
Family Foundation in Mombasa, Kenia
➢ (alleenstaande) ‘moeders’ economisch in staat worden gesteld voldoende inkomen
te verwerven om daarmee, voor zichzelf en het gezin waar zij de zorg voor hebben, in
de minimale basisbehoeften aan eten, verzorging, gezondheidszorg, onderwijs en
toekomstperspectief te kunnen voorzien
en
➢ (hun) kansarme kinderen door middel van scholing zicht op betere toekomst krijgen
en dat een dergelijk programma wordt gerealiseerd
➢ door en voor lokale werkers
➢ middels veranderingen van binnenuit
➢ noodhulp daar niet aan bijdraagt, maar structurele begeleiding naar zelfstandigheid
wel
➢ waarbij de vraag van TFF voor de activiteiten van Tele Family leidend is.

2.2 Missie

De missie van Tele Family for Kenya komt tot uitdrukking in de naam en het logo. Tele is
Swahili voor "volheid", "overvloed", letterlijk 'meer dan genoeg'. In de Bijbel staat dat de
aarde en haar volheid van God is (1 Kor 10:26), en dat de Goede Herder zorgt voor zijn
schapen opdat zij het leven in al zijn volheid hebben (Johannes 10:10). Wij voelen ons
geroepen om anderen te laten delen in deze volheid. Omdat wij dat bij voorkeur in de
families doen willen wij de vrouwen en de kinderen opzoeken in de situaties waar zij zijn.
De zonopkomst weerspiegelt het begin van de dag; de akker symboliseert de
vruchtbaarheid, er is meer dan genoeg en de open hand in het logo staat voor ontvangen,
het symboliseert ons vertrouwen op God, het verlangen om te delen, en de zegen die wij
van Hem verwachten.
Wij zien het als onze missie om vanuit deze christelijke levenshouding TFF in staat te
stellen de situatie van (alleenstaande) vrouwen en (hun) kinderen in Mombasa, Kenia te
verbeteren.
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2.3 Statutaire doelstelling en middelen
De doelstelling van stichting Tele Family for Kenya is om de nood onder de bevolking van
Kenia op het gebied van onderwijs en economische zelfstandigheid onder alleenstaande
moeders en hun gezinnen te doen of te doen helpen lenigen. Alles wat met dit doel
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of er bevorderlijk voor kan zijn, in de ruimste zin
van het woord, kan daarbij worden betrokken. De stichting doet dit vanuit een christelijke
overtuiging. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voorlichting te
geven en informatie te verstrekken, door financiële en materiële middelen te verwerven, en
door deze middelen te gebruiken om daadwerkelijke hulpverlening ter plaatse vanuit
Nederland te stimuleren.

Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. Zij werkt alleen met onbetaalde vrijwilligers. Met
uitzondering van minimale beheers- en administratiekosten komen alle gelden ten goede
aan de doelstelling van de stichting.

Bestemming liquidatiesaldo
Bij ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo zoveel mogelijk besteed in
overeenstemming met het doel van de stichting.

2.4 Doelen in Kenia en Nederland
2.4.1 Doelen Tele Family Foundation, Kenia
Het bestuur van de Tele Family Foundation in Mombasa, Kenia (TFF) wil graag Gods liefde en
genade laten zien door hun houding en door de activiteiten die zij ontplooien. Daarom heeft
TFF de volgende kerndoelen (in 2009 1 t/m 3 en in 2015 4 en 5) geformuleerd:
1) Arme moeders met schoolgaande kinderen economisch onafhankelijk maken,
waardoor ze haar gezin in basisbehoefte als eten, onderdak en gezondheidszorg kan
voorzien.
2) Werkgelegenheid creëren onder de vele werklozen van Kenia.
3) Kinderen een toekomst bieden door ze onderwijs aan te bieden.
4) Crisisopvang voor kinderen in het TFF-programma, die door problemen in hun
thuissituatie uit het programma (dreigen te) vallen.
5) Aansluitend aan het reguliere onderwijs aanbieden van vakonderwijs omdat
sommige kinderen meer mogelijkheden in creativiteit hebben dan in leren én om
betere aansluiting te vinden tussen het reguliere onderwijs en het uitoefenen van
een beroep/vak in de markt.
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Zij doet dit door:
i. Handelsondersteuning
Door middel van training, coaching en verstrekken van leningen moeders in staat
stellen kleine handeltjes te beginnen en te onderhouden en indien mogelijk uit te
bouwen om de kansen op aansluiting in de markt te vergroten.
ii. Dagopvang kleine kinderen
Het aanbieden van dagopvang voor baby’s en kinderen tot 3 jaar voor werkende
ouders.
iii. Onderwijs voor kinderen
Het aanbieden van onderwijs aan kinderen uit arme gezinnen vanaf 3 jaar.
iv. Crisis opvang.
Het Instellen/oprichten van een crisisopvanghuis voor opvang van TFF-kinderen
buiten schooltijd binnen de schoolperioden.
v. Skills Center.
Oprichten van een skills center/ vaardigheidstrainingscentrum waar kinderen
aansluitend op het reguliere onderwijs basisvaardigheden zowel op diverse
vakgebieden alsook in de ontwikkeling van hun persoonlijke creativiteit vaardigheden
krijgen aangereikt

2.4.2 Doelen Tele Family for Kenya, Nederland
We constateren dat in de periode 2009 – 2019 de doelstellingen i, ii en iii van TFF zijn
gerealiseerd en geheel zelfvoorzienend zijn.
Ook constateren we dat voor doelstelling iv de instelling en in werking houden van
crisisopvang is gerealiseerd maar nog plaatsvindt in een gehuurd gebouw. De hierin te
maken kosten worden nu gedekt door het exploiteren van een taxidienst met tuk-tuks.
Naast de statutaire doelstelling betekent bovenstaande voor de Tele Family for Kenya in de
periode 2020 – 2024 het volgende:
A. Het mogelijk maken van de doelen van TFF door het te voorzien van benodigde
middelen voor de infrastructuur door:
i. voor de voltooiing van het skills center, waarbij in 2020 een keuken en
restaurantgedeelte wordt gebouwd en in een van de volgende jaren het
geheel wordt voltooid met het bouwen van workshops en een office blok;
ii. het bouwen/realiseren van een huis voor crisisopvang (hope hostel) op het
terrein van het skills center.
B. Het continueren van dagopvang van kleine kinderen tot 3 jaar; van kleuteronderwijs
van kinderen tussen 3 en 7 jaar en lager onderwijs van kinderen vanaf 8 jaar door
i. daarvoor in Nederland zoveel sponsoren voor kinderen te hebben/werven dat
hierdoor -samen met het schoolgeld van betalende ouders- het totale
scholings- en opvangprogramma kan worden gefinancierd. Passend bij het
doel in Kenia en de mogelijkheden van ons als Nederlandse stichting
continuering van het huidige aantal, eventueel maximaal te groeien naar het
aantal van 200, kinderen die vanuit Nederland gesponsord worden;
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ii.

Financiële ondersteuning bieden om talentvolle kinderen na het reguliere
onderwijs de mogelijkheid te bieden verder te studeren in hoger of
academisch onderwijs.
C. Het –mede- mogelijk maken van het ondersteunen van het TFF-programma in Kenia
door het vanuit Nederland sturen van vrijwilligers, bij voorkeur minimaal 2 tegelijk –
al dan niet langdurig – en zo nodig creëren van ondersteuning van zowel financiële-,
praktische- als morele aard. Hiervoor dient de achterban in Nederland telkens
vergroot te worden voor zowel sponsoring als het vrijwilligerswerk.
D. Ondersteunen van -eventuele nieuwe- activiteiten die bijdragen aan de missie en
doelstelling van de foundation en stichting.
E. Omdat in deze beleidsperiode 2020 -2024 de infrastructurele ondersteuning
voltooid, en de onderdelen in Kenia zelfvoorzienend zullen zijn, zal in deze periode
ook beleid moeten worden gemaakt hoe na deze periode de voortgang van het
inhoudelijke deel van het werk behouden kan worden, mogelijk door aan
Nederlandse zijde de ondersteuning zoals het kind sponsorprogramma af te bouwen,
over te dragen of op een andere manier te borgen. Uitgangspunt hierbij is dat
uiterlijk 2028 de stichting feitelijk ‘overbodig’ is geworden en haar werkzaamheden
heeft afgerond.

2.4.3 Beeld aan het eind van 2024
Door het realiseren van deze doelen draait aan het eind van 2024 de dagopvang, de
kleuterschool en de primaryschool geheel zelfstandig, en kunnen daar meer dan 300
kinderen opvang en onderwijs ontvangen. Jaarlijks stromen een tiental jongeren door naar
het hoger- en academisch onderwijs.
Het handelsondersteuning programma draait zelfstandig en is zelfvoorzienend, waarbij
telkens ruimte zal zijn om 60 tot 100 moeders/vrouwen te trainen en te ondersteunen bij
het vormgeven van hun handeltjes en kunnen een aantal moeders een doorontwikkelingslening krijgen.
Voor nood kan aan een nader te bepalen aantal kinderen crisisopvang worden geboden in
de eigen hope hostel.
De vakschool/ Skills center is zelfstandig en zelfvoorzienend. Er worden aansluitend op het
reguliere onderwijs verschillende soorten vaardigheden aangeboden aan minimaal een 30tal jongeren. Kinderen en jongeren krijgen daar ook vaardigheden voor hun persoonlijke
ontwikkeling aangereikt.
Daarnaast kunnen in de ontmoetingsruimten en op de terreinen van school en skills center
meerdere activiteiten worden ontplooid, zoals de sponsoractiviteiten voor de gesponsorde
kinderen en trainingen voor de moeders van de handelsondersteuning.

2.4.4 Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Via het uitvoeren van haar missie en doelstellingen wil de Tele Family for Kenya (via TFF) een
bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De belangrijkste en meest
directe bijdrage wordt geleverd aan volgende doelen:
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SDG 1: Geen armoede: Beëindig armoede overal en in al haar vormen
Bijschrift TFK: Armoede wordt bestreden door meer mensen aan een baan te helpen.
Activiteiten van TFF zijn gericht op het trainen van (alleenstaande) moeders om via
hun eigen business economische zelfstandigheid te verwerven en zo het
levensonderhoud voor hun gezinnen te kunnen bekostigen
SDG 2: Geen honger: Beëindigen honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en
promoot duurzame landbouw
Bijschrift TFK: zie onder SDG1 Geen armoede.
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart
voor alle leeftijden
Bijschrift TFK: Naast economische zelfstandigheid van de moeder en het onderwijs
aan de kinderen voorziet de sponsoring van de kinderen ook in ondersteuning van
benodigde medicijnen vanuit het project.
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en
bevorder levenslang leren voor iedereen
Bijschrift TFK: door de sponsoring van de kinderen worden zij in staat gesteld
kwaliteitsvol onderwijs te genieten; niet alleen het basisonderwijs maar aangevuld
met vakonderwijs en de mogelijkheid om ook vervolgonderwijs (hoger en academisch)
te volgen. Voor dat laatste heeft TFK een studiefonds opgezet.
SDG 5: Gendergelijkheid: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en
meisjes
Bijschrift TFK: De activiteiten van TFF richten zich primair op de ontwikkeling en
economische zelfstandigheid van -alleenstaande- moeders, omdat deze binnen de
Keniaanse cultuur veel minder kansen hebben dan de mannen. Ten aanzien van de
opvang en scholing van kinderen wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en
meisjes.
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame
economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
Bijschrift TFK: door de vrouwen te trainen en met leningen in staat te stellen eigen
handeltjes op- en uit te bouwen en bij het onderwijs aan het reguliere onderwijs ook
vakonderwijs aan te bieden wordt eerlijk werk en duurzame economische groei
bevordert.
SDG 10: Ongelijkheid verminderen: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
Bijschrift TFK: Door te investeren in het economisch zelfstandigheid maken van de
vrouwen en voor de kinderen in onderwijs te voorzien wordt de ongelijkheid tussen
arme en rijke landen verminderd.
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken: Versterk de implementatiemiddelen
en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling
Bijschrift TFK: door aan de voorkant te investeren in handelsondersteuning en
onderwijs en in het vervolg te stimuleren dat de ontwikkelde onderdelen op -
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afgesproken- termijn zelfvoorzienend dienen te zijn en daarvoor ondersteuning en zo
mogelijk samenwerking vanuit het bedrijfsleven te zoeken worden de doelstellingen
bereikt.

2.5 Lange termijn doelen
Het bestuur zal – in overleg met TFF- in deze beleidsperiode verder idee vormen over de
lange termijn doelen. Zo zal antwoord moeten worden gegeven op de vraag of de stichting,
na afronding van de infrastructurele ondersteuning van TFF, de overige activiteiten wil
continueren en daarbij zelfstandig wil blijven, wil gaan afbouwen en/of we verbinding gaan
zoeken met (een) andere organisatie(s) om het sponsoren van kinderen over te dragen?
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3. Organisatie en werkzaamheden
3.1. Organisatie
Bestuur
Verantwoordelijk voor het beleid en het uitvoeren daarvan aan Nederlandse zijde is het
bestuur van de stichting Tele Family for Kenya bestaande uit zes leden: een voorzitter, een
penningmeester, een secretaris, een bestuurslid belast met pr-werkzaamheden, een
bestuurslid belast met het ontwikkelen en stimuleren van fonds wervende activiteiten en
een algemeen adjunct. Het aantal en de functies kunnen door het bestuur met algemene
stemmen worden aangepast.

Adviseur
De tot 2012 in Kenia wonende en bij TFF werkende en daarna in Nederland wonende Sociaal
Pedagogisch Hulpverleenster/ Ontwikkelingswerkster Annet Omondi-Verweij is op vrijwillige
basis adviseur van het stichtingsbestuur en een belangrijke schakel tussen TFF in Kenia en
Tele Family in Nederland.

Workteam(s)
Om te kunnen voorzien in de (éénmalige) infrastructurele voorzieningen wordt telkens een
workteam voor de duur van ongeveer één (1) jaar samengesteld. Dit workteam bestaat uit
10 tot 12 personen. Het workteam verwerft gedurende dat jaar voldoende gelden om -een
deel van – de gevraagde infrastructuur of een ander deel van het TFF-programma te
financieren. Aan het eind van de periode reist het workteam af naar Kenia om –in nauwe
samenwerking met TFF- door een fysieke bijdrage, samen met de lokale bevolking, een flinke
impuls aan de totstandkoming of afronden van genoemde infrastructuur of activiteiten te
geven.

Vrijwilligers in Nederland
Het bestuur wordt in Nederland ondersteund door vrijwilligers voor voorlichting, voor fonds
wervende activiteiten en het voeren van de sponsor-administratie en onderhouden van
contacten met sponsoren.

3.2. Werkzaamheden
Voorlichting
De werkzaamheden in Kenia worden onder de aandacht gebracht door middel van de
periodieke projectenbrief uit Kenia, via de website [ www.telefamily.nl ], door middel van
folders. Ook door het houden van informatiebijeenkomsten voor de achterban en ook op
scholen, in kerken en op informatiemarkten worden de werkzaamheden in Kenia onder de
aandacht gebracht.
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Werving van gelden
Het bestuur geeft, al dan niet met behulp van vrijwilligers, voorlichting op scholen met het
doel fondsen te verwerven. Scholen kunnen dan activiteiten ontplooien, geld ophalen of een
programma uitvoeren met mini-microkredieten voor bewustwording en om geld te
verwerven.
Daarnaast schrijft het bestuur instellingen en bedrijven aan om voor deelprojecten van het
programma, bijvoorbeeld delen van de inrichting van het gebouw in Kenia, gelden te
verwerven. Zo nodig stimuleert het bestuur ook andere fonds wervende activiteiten.
Voor het verwerven van gelden voor de infrastructuur of andere doelstelling
ondersteunende activiteiten ontplooit het workteam fonds wervende activiteiten, zoals het
verkopen van goederen, doen van klussen etc.
Vrijwilligers in Nederland doen kleine verkoopwerkzaamheden of andere activiteiten om
gelden te verwerven.

Vrijwilligers in Nederland
Het bestuur zet vrijwilligers in voor voorlichting aan de achterban, op scholen en in kerken.
Eén vrijwilligster onderhoudt namens het bestuur contact met de kind-sponsoren. Tweemaal
per jaar ontvangt een sponsor een voortgangsrapportage van het gesponsorde kind, een
werkje en een foto van het kind.
Het bestuur kan ook op andere terreinen van dit beleidsplan vrijwilligers inzetten. Bijdragen
van vrijwilligers dienen altijd de doelstelling van de stichting.

Vrijwilligers in Kenia
Tele Family is geen zendende organisatie en kent alleen vrijwilligers die voor korte of langere
tijd bijdragen aan de programma’s van TFF in Kenia.
Voorwaarde voor de inzet van vrijwilligers voor korte tijd is dat zij kunnen bijdragen aan de
doelstelling van TFF/Tele Family. Het bestuur legt de contacten met TFF en draagt zorg voor
ontvangst, een onderkomen en het programma in Kenia. De reis- en verblijfskosten zijn voor
de vrijwilliger. Indien mogelijk zal de vrijwilliger fondsen werven voor een bepaald
omschreven onderdeel/ project van TFF/Tele Family.
Ter informatie van haar achterban vraagt Tele Family vrijwilligers regelmatig (in een
afgesproken frequentie) verslag te doen van haar werk bij/ van TFF.
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4. Beheer
4.1 Kamer van Koophandel
De stichting Tele Family for Kenya is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 30251313.

4.2 Belastingdienst - ANBI – giften aftrekbaar van de belasting
De Stichting TFWT, nu Tele Family for Kenya is per 1 januari 2009 aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan gebruikmaken van de fiscale voordelen met
betrekking tot erfenissen en schenkingen en aftrek van giften (inkomsten- en
vennootschapsbelasting).
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn,
als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De stichting Tele Family for Kenya staat bij de belastingdienst ingeschreven onder fiscaal
nummer 8202 74 483.

4.3 Begroting
Ieder jaar wordt na overleg met TFF voor 1 december een begroting voor het volgende jaar
door de penningmeester opgesteld en door het bestuur vastgesteld.

4.4 Jaarrekening
Na afloop van ieder jaar wordt na overlegging van de boeken door TFF voor 1 juli een
jaarrekening (balans en staat van baten en lasten) door de penningmeester opgesteld en
door het bestuur vastgesteld.

4.5 Verantwoording
Aan het begin van ieder jaar krijgt iedereen die het voorgaande jaar financieel heeft
bijgedragen een bedankbrief met verantwoording over de activiteiten van dat voorgaande
jaar. Daarnaast publiceert de stichting jaarlijks het verslag van de secretaris en de balans met
winst- en verliesrekening van de penningmeester op haar website.
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