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1. Doelstellingen, mis
missie en werkwijze van Stichting Elimu Mount Elgon
De naam ‘Elímu Mount Elgon’ is niet zomaar gekozen. ‘Elímu’ is Kiswahili voor ‘opleiding’ en dat is
nou juist waar de stichting zich voor inzet: beter onderwijs in het Mount Elgon gebied tussen
Endebess en de grens met Uganda met circa 100.000 inwoners.
De stichting heeft ten doel: het bieden van financiële en/of materiële steun aan onderwijsprojecten
in de Mount Elgon regio in Kenia en die door Bea en Bob Andersen geïnitieerd en begeleid worden.
Deze projecten zijn ondergebracht in de NGO Mount Elgon Trust in Kenia.
Deze doelstelling is uitgebreid en wel door ook versterkte aandacht te geven aan het verlichten van
de armoede bij gezinnen in Midden-Brabant. Dat doen we door middel van het armoede project dat
beoogt om gezinnen die onder de armoede grens leven te voorzien van kledingbonnen om de
kinderen van goede kleding te voorzien en zo de kosten in het gezin te verlagen. Zie voor meer
details onder 2b.
De Gemeente Tilburg steunt dit project via haar programma Een Wereld te Winnen.
a. De Trust
Om het werk van Bea en Bob Andersen een meer officiële en zakelijke basis te geven werd in 2005 de
Mount Elgon Trust naar keniaans recht opgericht. De Trust is een geregistreerde
overheidsonafhankelijke welzijnsorganisatie, een NGO.
Een percentage van de winst die de Mount Elgon Orchards Ltd.(www.mtelgon.com), het fair plant
fair flowers bedrijf van Bob en Bea Andersen maakt wordt gedoneerd aan de Trust. Hoofdzakelijk
bestaat deze ondersteuning inmiddels uit het dekken van de kosten van de Trust en van enkele
projecten. Dit betreft met name salariskosten en kosten voor het voorzien in levensonderhoud en
huisvesting.
De investeringen voor nieuwe projecten worden nu voorgelegd aan de partnerorganisaties in
Nederland, de Stichting Elímu Mount Elgon voor onderwijsprojecten en de Stichting Ondersteuning
Kitale voor medische projecten.
Elimu organiseert fondswervings acties voor financiering van de voorgelegde projecten. Zodra die
financiering is gevonden wordt de Trust daarover geinformeerd en kan de projectuitvoering
conform het ingediende projectplan starten.
Alle projecten komen tot stand op verzoek van en met actieve participatie van lokale organisaties,
zoals Overheid, scholen, bewonersgroepen etc.
b. Missie
Onze missie is verbonden met die van de Trust. Zij initieert na overleg met lokale partijen
onderwijsprojecten die zij na verloop van tijd duurzaam verankerd in de keniaanse samenleving.
Elímu ziet het als haar missie om de ontwikkeling van de bevolking in de regio te bevorderen door
ernaar te streven alle kinderen in deze regio goed en passend onderwijs te bieden volgens het
keniaans curriculum teneinde voor de keniaanse kinderen in dit gebied een groteren kans op een
goede toekomst te bieden. Dit vanuit het geloof in “kennis is macht”. Hiervoor maakt de stichting
zich sinds 2005 sterk. Op basis van de resultaten tot nu toe is dat doel behaald.
Hiermee sluit de stichting aan op Global Goals 4, zie voor meer details;
www.globalgoals.org/4-quality-education
c. Toekomst
Begin 2017 is besloten om te streven naar het beeindigen van onze steun aan de projecten op Mount
Elgon tegen einde 2020. Het oorspronkelijke plan moet dan voltooid zijn en alle afzonderlijke
projecten zullen op eigen benen moeten staan.
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Om dit doel te realiseren is in 2018 gestart met een capacity building programma om de lokale
community dichter bij het Andersen Development Village te betrekken.
De bestaande managment teams zullen versterkt worden door een pakket aan trainingen waardoor
ze in staat zijn het project voort te zetten. Onderdeel van deze trainingen is het versterken van de
fondswervende capaciteiten.
Via de lokale partner van Wilde Ganzen, KCDF zijn daartoe de eerste aanzetten reeds gegeven.
In 2019 en 2020 zullen de inspanningen voor de capacity building voor de community worden
versterkt. Daartoe wordt een samenwerkingsverband gesloten met de keniaanse organisaties Decese
en KCDF, zie voor meer informatie;
https://www.desece.org/
http://www.kcdf.or.ke/
d. Werkwijze
In de praktijk vertaalt de missie zich naar het bieden van financiële en/of materiële steun aan
projecten die een relatie hebben met onderwijs(basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
beroepsopleidingen) in de Mount Elgon regio.
Sinds de oprichting is Elimu actief bezig met het bouwen en renoveren van kleuter- en basisscholen,
maar ook scholen voor voortgezet onderwijs en vakonderwijs. Kinderen met speciale talenten uit
arme gezinnen worden door middel van een opleidingsfonds gesteund, zodat onderwijs voor álle
kinderen en jongeren in de regio mogelijk is.
De beleidsperiode tot 2020 kenmerkt zich door het voltooien van de onderwijscampus op het
Andersen Development Village met de geplande onderwijsvoorzieningen. Daarna richten we ons op
het duurzaam verankeren van de afzonderlijke projecten in de keniaanse samenleving om
continuïteit van de projecten te garanderen op het moment dat de financiele bijdrage vanuit
Stichting Elimu gaat verminderen.
e. Rapportage en evaluatie
• Besteding gelden in Kenia
De projecten worden door of onder toezicht van de Mount Elgon Trust uitgevoerd. Daarvan
ontvangt onze Stichting gedetaileerd verslag , met een verantwoording van de besteding en in
hoeverre de gestelde doelen zijn gerealiseerd. Fondsen en/of donateurs die geoormerkte bijdragen
schenken ontvangen tijdens de looptijd van het project en na afronding een gedetailleerde
beschrijving van het proces, resultaten zoals ondermeer de besteding van de gelden en een evaluatie.
Op de website wordt hiervan verslag gedaan.
• Nieuwsbrief
In de periodieke nieuwsbrieven wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting. Daarin
geven we informatie over het resultaat van de fondswerving en de voortgang van de onderhanden
projecten.
• Financiele verslagen
Alle financiele jaarverslagen zijn, na goedkeuring door het Bestuur en Accounts en
Belastingadviseurs de Beer uit Tilburg, beschikbaar op de website van de stichting.
Het Bestuur streeft ernaar om donateurs openheid van zaken te geven die van invloed zijn op de
projecten in Kenia.
2. Organisatie
a. Bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf leden, namelijk de voorzitter, penningmeester/secretaris en 3 algemene
bestuursleden. Bij voorkeur wordt het bestuur klein en kernachtig gehouden, om daarmee een
effectieve besluitvorming te bevorderen.
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De Stichting wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door vrijwilligers. Die krijgen evenals de bestuursleden
voor hun steun geen vergoeding.
Elk bestuurslid en iedere vrijwilliger heeft in ieder geval de taak en primair doel om alles in werking
te stellen om de statutaire doelstelling en de daaruit voortvloeiende projecten succesvol uit te
voeren.
Jaarlijks organiseert de stichting voor de vrijwilligers een bedankavond.
b. Tante Pollewop en vrijwilligers
Tante Pollewop is een winkel in vintage dames- en kinderkleding in Tilburg en sinds de start in 2006
meer en meer bekend geworden en dat zien we aan het aantal klanten en de opbrengst van de
verkoop. 45 vrijwilligsters zijn 4 dagen/week in de weer om kleding te sorteren, te prijzen en te
verkopen.
De inkomsten van Tante Pollewop vormen de enige structurele bron van inkomsten voor de
stichting.
Armoede project “Tante Pollewop”
Door “Tante Pollewop” is een armoedeproject in Tilburg opgezet. Door middel van dit project
verstrekken we, via organisaties die zich met armoede bezig houden, kledingbonnen aan
armoedegezinnen in Tilburg. De waarde van deze kledingbon bedraagt € 7,50 waarmee 2 à 3
kledingstukken kunnen worden betaald. De vergoeding voor deze bonnen komt deels van de
Gemeente Tilburg en van organisaties in de stad. Jaarlijks kleden we circa 2.000 kinderen uit arme
gezinnen aan via dit succesvolle project. Het bestuur stelt zich als doel om de inkomsten te
vergroten om deze groeiende groep van dienst te kunnen blijven.
In 2018 zijn >2.000 kinderen van betere kleding voorzien, dat vertegenwoordigt een waarde van €
15.000.
De 45 vrijwilligers bij Tante Pollewop worden aangestuurd door Evelyne Klerx en vanuit het bestuur draagt
Cathelijn Bogaers daarvoor de verantwoording. Als tegenprestatie voor hun werk ontvangen de vrijwilligers
een korting op de door hen aangekochte kleding.
3. Projecten
In 1996 heeft Bea Andersen een kliniek opgezet van waaruit zij medische zorg biedt aan de lokale
bevolking. In 1998 volgde een kleuter- en basisschool met twee lokaaltjes die in de loop van de
volgende 5 jaar uitgegroeid zijn tot een volledige kleuter- en basisschool met 11 lokalen. Deze
projecten werden voornamelijk gefinancierd met eigen middelen. Sinds 2007 is het Andersen
Development Village in ontwikkeling waar medische- en onderwijs instellingen zijn gehuisvest, zie
hieronder.
Het ontwerp van veel van de bouwprojecten is in handen van Ir. Michiel Smits (architekt) van de
stichting Back2Africa.

Beleidsplan Stichting Elimu Mount Elgon 2019-2020
www.elimumountelgon.nl

5

Beleidsplan Stichting Elimu Mount Elgon 2019-2020
www.elimumountelgon.nl

6

Andersen Development Village
a. Gerealiseerd

Hospital
Orthopeadic workshop
Aids centre
Kerk, priesterhuis en klooster
Houses Hospital staff
Staff houses teachers
Childrens Home
Vocational Training centre
Girls dormitory
Boys Dormitory
Andersen High School for boys and girls
Holland House
Training Hotel
New Andersen Primary School, phase 1
Early Child development classes
Tree nursery
Vegetable gardens

b. In aanbouw/nog te bouwen

New Andersen Primary School, phase 1
Early Child development class,
staffroom and toilets
High Altitude training centre
sportfields
Staff houses for Teachers
Staff houses for Hospital staff
Girls dormitory
Boys dormitory
Playground ECD

4. Voorlichting en fondsenwerving
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten waarbij zowel draagvlakvergroting wordt
bewerkstelligd als het werven van donateurs.
a. Voorlichting
Het bestuur neemt ook de komende jaren initiatieven om bekendheid te geven aan het werk van Bob en Bea Andersen in
Kenia. Deze activiteiten zijn ook gericht op het vergroten van draagvlak over de Global Goals in het algemeen. De
Stichting is lid geworden van TilburgforGlobalGoals en speelt zo een actieve rol in het vergroten van kennis over de
Global Goals in Midden-Brabant.
Als maatschappelijke organisatie heeft Stichting Elimu de taak om voorlichting te bieden over de situatie van kansarme
kinderen in met name west-Kenia en in Tilburg en hoe Nederlanders kunnen bijdragen aan het verbeteren van deze
situatie. Deze vorm van voorlichting is gericht op het geven van gastlessen en het verzorgen en verspreiden van
informatief materiaal.
De voorlichtingsactiviteiten vinden plaats op ondermeer scholen en tijdens presentaties voor verenigingen. Via foto/dvd’s
en materialen uit Kenia laten we de deelnemers kennis maken met onze onderwijsprojecten in Kenia. We maken intensief
gebruik van Social Media voor de bekendmaking van onze activeiten en resultaten.
b. Fondswerving
Het bestuur neemt ook de komende jaren initiatieven om geld in te zamelen voor haar projecten. Voorbeelden van
dergelijke initiatieven zijn een bridge drive, charity dinner, kledingwinkel Tante Pollewop, inzamelingsacties op scholen,
etc.
Daarnaast benadert de stichting private fondsen die veelal project gebonden donaties geven. Wij verheugen ons in enkele
reeds jarenlang bestaande relaties met enkele fondsen.
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De samenwerking met Stichting Wilde Ganzen die een groot deel van onze projecten met haar financiele bijdrage
ondersteunt is uitstekend. Inmiddels zijn meer dan 50 projecten door hen gesteund.
5. Administratie
De voorzitter is bevoegd tot het beheren van het stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur
goedgekeurde donaties en eventuele andere kosten.
De administratie wordt maandelijks gecontroleerd en geregistreerd door de penningmeester. Per kwartaal zal de
penningmeester een toelichting bieden aan het bestuur op het verloop van de baten en lasten van de stichting en of de
fondsenwerving, dan wel de uitgaven, moeten worden bijgestuurd. Een kascommissie controleert de boekhouding.
De projectadministratie wordt vergeleken met de vooraf vastgestelde begroting.
6. Financien
De Stichting hanteert een strakke aanpak als het gaat om besteding van opgehaalde gelden. Projecten in Kenia worden
alleen uitgevoerd indien de benodigde gelden zijn toegezegd of ontvangen. In Kenia wordt de project uitvoering stap voor
stap gevolgd door het Bestuur van de Trust. Minimaal een bestuurslid van Elimu verblijft jaarljks, voor rekening van de
stichting in Kenia om de voortgang van de projecten met eigen ogen te zien en te beoordelen.
• Reserveringen
Het saldo van de baten en lasten is gereserveerd voor toekomstige projecten.
• Accountant
De Beer Accountants en Belasting adviseurs in Tilburg verzorgt de goedkeuring van de jaarstukken
a. Exploitatiekosten in Kenia
De stichting heeft beperkte kosten voor de exploitatie. Die kosten worden nauwkeurig afgestemd met de Trust. Het doel
is om de projecten na enige tijd zelfstandig te laten functioneren zonder substantiele bijdrage in de kosten door de Trust.
Bestuursleden en vrijwilligers werken zonder vergoeding. Het niveau van uitgaven voor beheerskosten van de afgelopen
jaren zal daardoor gelijk blijven op circa 3500 euro per jaar.
Reiskosten naar Kenia zijn voor eigen rekening van de bestuursleden, uitgezonderd de eerste reis van de secretaris.
b. Dekkingsplan
Projecten in Kenia worden uitgevoerd op grond van een goedgekeurd ontwerp en begroting. De kosten van de projecten
zijn tevoren bekend en beschikbaar. Die kosten varieren en kunnen oplopen tot 85.000 euro per project.
c. JaarJaar- en financieel verslag
verslag 2018
2018
Hieronder treft u de verkorte balans aan over het jaar 2018

FINANCIEEL OVERZICHT Stichting Elimu Mount Elgon 2018
BATEN
baten van vermogensfondsen
baten van subsidies van overheden
baten van particulieren
baten uit eigen inzamelingsacties
som van de geworven baten

165.236,70
40.015,00
15.248,42
96.557,62
317.057,74
LASTEN

Besteed aan doelstelling in Kenia
132.543,63
Overgemaakt aan stichting Wilde Ganzen
29.864,00
Kantoor- en reiskosten
21.742,32
Project Een wereld te winnen 2016-2019
39.544,18
Inzamelingsacties
24.207,87
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Totaal uitgaven
Resultaat 31 december 2018
Saldo 1 jan 2018
Saldo 1 jan 2019

247.902,00
69.155,74
22.714,57
91.870,31
BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Activa
saldo kas
saldo bank

595,34
22.119,23
22.714,57
69.155,74
91.870,31
5.000,00
96.870,31

saldo kas/bank
Totaal liquiditeiten
Aandelen Afri-Pads BV
Totaal Activa
Passiva
Vermogen

96.870,31
Bestemming saldo van baten en lasten

Saldo baten en lasten

91.870,31

Projecten
Playground ECD
Girls Dormitory
Boys Dormitory
Hotel extension
Capacity building
Knowlegde transfer
Totaal bestemmingsreserves
Vrije reserve
Ad Waijers, Penningmeester, januari 2019
Mevr. A. Diepenhorst/Voorzitter
Hr. A Waijers/Penningmeester
Mevr. C. Bogaers/lid
Hr. M. de Haan/lid
Mevr. Y. Schoonis/lid

7.500,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
27.500,00
10.000,00
85.000,00
6.870,31
voor accoord

d. Begroting 20192019- 2020
2020

Onderwerpen

inkomsten

1

algemeen

2

Inzamelingsacties en donaties

3

kosten inzamelings acties

4

Projecten in Kenia

5

University assistance fund

uitgaven

totaal

-

9.500

-9.500

200.000

-

200.000

-

60.000

-60.000

-

3.000

-3.000
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6

Girls dormitory AHS

-

60.000

-60.000

7

Boys Dormitory AHS

-

75.000

-75.000

8

Girls Dormitory VTC

-

40.000

-40.000

9

Boys Dormitory VTC

-

30.000

-30.000

10

Playground APS

-

7.500

-7.500

11

Endebess Home studiekosten

-

3.500

-3.500

12

Capacity building Community

-

45.000

-45.000

13

Capacity building Management teams

-

35.000

-35.000

14

Sports complex

-

70.000

-70.000

15

Extension training Hotel

-

25.000

-25.000

16

diversen

-

15.000

-15.000

200.000

-

200.000

90.000

-

90.000

490.000

478.500

11.500

17 Van Wilde Ganzen
18 vermogen 31 12 2018
19

Totaal 2019 en 2020
AHS Andersen High School
APS Andersen Primary School
WG Wilde Ganzen
Vtc Vocational Training Centre

A. Waijers
penningmeester Stichting Elimu Mount Elgon
jan-19

Op 24 juni 2005 is Stichting Elimu Mount Elgon notarieel opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 18079162.
Stichting Elimu Mount Elgon is erkend als Algemeen nut Beogende Instelling (ANBI) door de Belastingdienst.
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