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Stichting Elímu Mount Elgon staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18079162  

en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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1.1.1.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    
Ook in 2018 heeft het bestuur met behulp van de vele vrijwilligers een aantal initiatieven genomen om bekendheid 
te geven aan het werk van Bea Andersen en om geld in te zamelen voor haar projecten. Een aantal daarvan vindt u 
hieronder. 
Voorlichting geven over ons werk in Kenia is steeds een belangrijk onderdeel van die fondswerving. Middels video’s 
en materialen uit Kenia laten we belangstellenden (waaronder diverse scholen in Nederland) kennis maken met de 
scholen in Kenia. 
Op onze website, www.elimumountelgon en onze facebookpagina kunt u op de hoogte blijven van onze projecten.  
Voor onze stichting in vele opzichten een productief jaar. Zowel voor ons werk in Tilburg als in Kenia. We kijken 
graag even terug op een aantal ontwikkelingen en resultaten. 
 

2.2.2.2. Bestuur en vrijwilligersBestuur en vrijwilligersBestuur en vrijwilligersBestuur en vrijwilligers    
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
Anke Diepenhorst   voorzitter 
Ad Waijers    secretaris en penningmeester  
Cathelijn Bogaers   bestuurslid 
Michiel de Haan    bestuurslid  
Yvonne Schoonis    bestuurslid 
Wij hebben in 2018 vijfmaal vergaderd. 
 

VrijVrijVrijVrijwwwwiiiillllligeligeligeligerrrrssss    
• Evelyne Klerx en 45 vrijwilligsters ondersteunen de stichting met de winkel voor tweede hands kinder- en 

dameskleding “Tante Pollewop” in Tilburg. De netto-opbrengst gaat naar de onderwijsprojekten in Kenia. 
• Adriaan Vrienten, onderwijsdeskundige, is de laatste jaren regelmatig in Kenia om de Vocational Training 

School goed op de rails te krijgen. Hij levert een belangrijke bijdrage aan het 5-jarenplan voor deze 
Ambacht/huishoudschool.  

• Toine Waijers ondersteunt de stichting op gebied van ICT 
 

Daarnaast mogen we steeds een beroep doen op een groot aantal personen en organisaties die op vrijwillige basis 
een bijdrage leveren aan de wervingsacties in Nederland en in Kenia hun kennis delen. 
 

3.3.3.3. FFFFoooondsendsendsendsennnnwwwweeeerrrrvinvinvinvingggg    
Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste fundraisings van 2017. De opbrengst van de verschillende 
activiteiten vindt u in het financieel verslag. 
 

TanteTanteTanteTante    PollewopPollewopPollewopPollewop    
De winkel in gebruikte kinder- en dameskleding organiseert het hele jaar door allerlei activiteiten om haar steeds 
wisselende collectie te promoten. Recycling is een groot goed en zeer belangrijk om de belasting voor de wereld te 
reduceren.  
 
Het cadeaubonnenproject, waarbij we aan >50 organisaties en sleutelfiguren in de stad cadeaubonnen aanbieden 
voor kleding, heeft 2.087 kinderen uit armoede gezinnen voorzien van leuke passende kleding. De armoede in de stad 
Tilburg is groot en dit project draagt er aan bij dat de bestedingen in die minima gezinnen ruimer zijn. 
 

Tante heeft een speciale afdeling met honderden trouwjurken. Daar maakt een groeiende groep bruiden gebruik van. 
Enerzijds om de kosten van de trouwdag te beperken of gewoon omdat er geen geld is voor een trouwjurk. Met 
behulp van Tante kan die trouwdag dan toch nog de mooiste dag van je leven worden. 
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4.4.4.4. Samenwerking Stichting Wilde Ganzen enSamenwerking Stichting Wilde Ganzen enSamenwerking Stichting Wilde Ganzen enSamenwerking Stichting Wilde Ganzen en    Gemeente TilburgGemeente TilburgGemeente TilburgGemeente Tilburg    
WWWWiiii lllldededede    GanGanGanGanzzzzenenenen    ((((wwwwwwwwwwww....wwwwiiiilllldedededeggggaaaannnnzzzzeeeennnn....nnnnl)l)l)l)    
Veel van onze projecten vallen onder de premieregeling van stichting Wilde Ganzen. De opbrengsten van de 
fundraisings worden hierdoor met 50% verhoogd. Dankzij die steun kunnen we veel meer realiseren. 
De banden met Wilde Ganzen zijn sterk. Sinds 2005 zijn al meer dan 50 projecten door hen gesteund. Wij zijn blij 
met de steun en adviezen van Wilde Ganzen, ze stellen ons in staat om ons werk te verbeteren.  
De komende jaren wordt intensief samengewerkt aan het vermogen van onze keniaanse Trust om zelf fondsen te 
werven en de bedrijfsvoering van de projecten te optimaliseren.  
 ‘Change the game’ een programma van Wilde Ganzen waar enkele managers van de Trust aan deelnamen vergroot 
de kennis binnen de Trust en zal in de toekomst zorgen voor een betere bedrijfsvoering. 
 

Een wereld te winnenEen wereld te winnenEen wereld te winnenEen wereld te winnen     
Elimu werkt samen met het Tilburgs platform voor mondiale bewustwording 'Een wereld te 
winnen'. Dat is een verzameling van mensen die een band hebben met de gemeente Tilburg en die 
zich inzetten voor projecten en programma's in het buitenland en voor mondiale bewustwording 
in Tilburg. Het gaat om mensen vanuit private initiatieven, non-profit organisaties, onderwijs 
(incl. actieve leerlingen en studenten) en het bedrijfsleven voor zover gericht op maatschappelijk 
verantwoord of maatschappelijk bewust ondernemen.  
 
Elimu krijgt gelden voor een 3 jarig programma (2016-2019) voor mondiale bewustwording en om vakonderwijs in 
Kenia te steunen. Vele initiatieven in de stad komen uit de koker van de stichting.  
Met een groot aantal opleidingsinstituten in de stad zijn de contacten ook in 2018 verstevigd. Van alle instituten 
hebben we docenten, stagiaires, studenten en groepen leerlingen in huis gehad en dat zal ook in 2019 voortgang 
vinden.  Hieronder de samenwerkingspartners en enkele initiatieven; 
 
SchakelcollegeSchakelcollegeSchakelcollegeSchakelcollege    
HeliconHeliconHeliconHelicon    MBO TilburgMBO TilburgMBO TilburgMBO Tilburg    
ROC TilburgROC TilburgROC TilburgROC Tilburg 

• Van nov 2017 tot februari 2018 is door afstudeerders van afdeling Mode in onze huiskamer(onderdeel van 
de winkel) een naaiatelier ingericht. Zij ontwierpen een mode-collectie, als onderdeel van hun eindproject. 
Dit project kreeg ook op school en social media de nodige aandacht met natuurlijk verwijzing naar Tante 
Pollewop en de onderwijsprojecten in Kenia. De presentatie door dit excellentie-team van ROC mode 
gebeurde via een modeshow in de Smederij(Spoorzone). 

ROC de Rooi PannenROC de Rooi PannenROC de Rooi PannenROC de Rooi Pannen 
• De leerlingen Communicatie maakten een video over de winkel als onderdeel van hun opleiding. 

Odulphus LyceumOdulphus LyceumOdulphus LyceumOdulphus Lyceum    
Universiteit TilburgUniversiteit TilburgUniversiteit TilburgUniversiteit Tilburg 
Fontys HogeschoolFontys HogeschoolFontys HogeschoolFontys Hogeschool. 

• Kaya Wijn en Sophie Teurlings, 2 studenten van Fontys International Lifestyle studies, komen hun 
maatschappelijk stage doen. Kaya gaat een spaarkaart en felicitatiekaart maken voor Pollewop, die we 
gebruiken om mensen te bedanken, de spaarkaart is in 2017 ingevoerd en een succes. 

Avans HogeschoolAvans HogeschoolAvans HogeschoolAvans Hogeschool    

013CIRCLES013CIRCLES013CIRCLES013CIRCLES    en hergebruik         en hergebruik         en hergebruik         en hergebruik                                                                                                                             
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In 2017 is Tante Pollewop aanwezig bij de organisatie voor “de Dutch sustainable fashion week”. Bij het ontbijt op 
het Textielmuseum wordt nagedacht in het kader van project circulaire-economie. Dit kreeg in 2018 een vervolg 
door de pop-up store die in een tijdelijke winkel aan de Nieuwlandstraat werd geopend.  
Tante (zo noemen we onze coördinator Evelyne vaak) is actief betrokken bij dit initiatief door haar dagelijkse 
aanwezigheid in de winkel. Zij geeft voorlichting aan jong en oud en natuurlijk promoot ze ook onze eigen winkel. In 
het verkoopdeel hangt kleding van Tante en van La Poubelle.  

 

5.5.5.5. ProjeProjeProjeProjeccccten in Keten in Keten in Keten in Kennnniaiaiaia    
In july 2018 waren de voorzitter en secretaris weer in Kenia. Samen met de coördinator van Tante Pollewop (die 
voor de eerste keer een bezoek bracht) werden de projecten bezocht op de verschillende scholen. Het accent lag op 
versterking van de samenwerking met de Keniaanse overheid en Evelyne kennis te laten maken met wat er dankzij de 
opbrengst van de winkel allemaal gedaan is en nog uitgevoerd wordt. Het werd een indrukwekkend bezoek dat 
zowel in Kenia als in Nederland nog lang weerklank vindt.  
 
Op 5 juli is er een belangrijk vervolg overleg met de minister van onderwijs, Dr. Kogo. Daarbij zijn goede afspraken 
gemaakt over de bijdragen van de landelijke en County-overheid voor de ondersteuning van het onderwijs in onze 
regio. Er is veel waardering voor wat we doen. 
 

 
Overleg met minister Kogo en Mr. Lusweti van de County en Dr. Bea Andersen en onze secretaris in januari 2018. 

 
 

De begin 2018 opgerichtte Alumni organisatie is enthousiast van start gegaan om activiteiten te organiseren voor 
de lokale gemeenschap. Zij zijn erg gemotiveerd om hun kennis en vaardigheden in te zetten voor die gemeenschap 
waar ze opgroeiden. 
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Bestuur van Alumini Andersen High School 

 

Andersen Development VillageAndersen Development VillageAndersen Development VillageAndersen Development Village 
Het Village is uitgegroeid tot een actieve gemeenschap van scholen met o.a. >2.500 studenten en staf, het 
ziekenhuis met duizenden patienten en de actieve kerkgemeenschap. De oorspronkelijke doelstelling om dit sterk 
achtergebleven gebied te ontwikkelen is nu al geslaagd te noemen. Wat nog rest is het vergroten van de 
betrokkenheid van de gemeenschap met al die initiatieven zodat de bewoners de dagelijkse zorg en leiding op zich 
kunnen nemen. 
 
De uitvoering van deze projecten ligt in handen van Dr Bea Andersen, die als Nederlandse tropenarts al meer dan 20 
jaar woont en werkt in dit gebied. Haar Mount Elgon Trust is de initiator van al deze initiatieven. 
 
Capacity building is de komende jaren het belangrijjkste onderwerp. Met Stichting Wilde Ganzen zijn daartoe al 
meerdere gesprekken gevoerd om tot een gedegen aanpak te komen.  
 
De Trust heeft begin 2018 in samenwerking met de Kenyan Community Development Foundation (KCDF), een aan 
Wilde Ganzen gerelateerd adviesbureau uit Nairobi, een onderzoek gestart naar de sterktes en zwaktes van de 
huidige opzet op Mount Elgon. Het doel is om de activiteiten die nodig zijn voor het professionaliseren van de leiding 
van de verschillende activiteiten en een verdergaande betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de bevolking te 
realiseren. Dit alles om na de overdracht aan de Kenianen de activiteiten zo zelfstandig mogelijk en zonder verlies 
aan kwaliteit voort te zetten. Met aandacht voor het optimaliseren van de betrokkenheid van de bevolking bij de 
verschillende activiteiten. Wilde Ganzen financierde dit onderzoek. 
 
Het rapport werd op 22 mei besproken met Wilde Ganzen in aanwezigheid van onze zusterstichting S.O.K., Bea 
Andersen en projectmanager Andy Dean. Duidelijke afspraken zijn gemaakt, de Trust verzorgt een compleet plan 
voor de komende jaren met daarin de activiteiten en kosten die nog zijn gemoeid met de laatste gebouwen en de 
planmatige overdracht aan de Keniaanse overheid en lokale gemeenschap. Wilde Ganzen zal dat programma steunen. 
 

Het Toolbank project                  “EHet Toolbank project                  “EHet Toolbank project                  “EHet Toolbank project                  “Een naaimachine voor elke leerlingen naaimachine voor elke leerlingen naaimachine voor elke leerlingen naaimachine voor elke leerling””””    
Dit project, een samenwerking tussen Tools To Work en onze stichting, beoogt om afgestudeerden van de 
vakopleidingen te voorzien van de juiste machines/gereedschappen om het geleerde in de praktijk toe te passen. Via 
een gunstig micro-crediet en de steun van de lokale overheid is dat voor iedereen haalbaar. Hiermee kunnen die 
jongeren in het eigen levensonderhoud voorzien en ontsnappen uit armoede. 
 

• Juli 2018, Luitzen Wobma, directeur van Tools To Work en onze secretaris hebben intensief overleg 
met de minister van onderwijs, Dr. Kogo en zijn secretaris, Dr. Masindi over het Toolbank project met de 
deelnemende scholen en de overheid. Samen met Tools To Work uit Teteringen die gereedschappen en 
machines opknapt en naar Afrika zendt kwamen we overeen om de Toolbank-pilot uit te breiden. Naast 
naaimachines voor de leerlingen gaan we aan de slag om ook toolkits voor het vak van automonteur en 
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loodgieter samen te stellen. Het enthousiasme is groot om via dit project de jongeren een reële kans te 
bieden een vak te leren en zelf aan de slag te gaan. 

• De belangstelling van de Keniaanse overheid voor dit project is groot en zij dringen aan op een 
uitbreiding naar meer Ambacht/Huishoudscholen. Vooralsnog doen we dat niet omdat we eerst de 
evaluaties willen afwachten van de lopende pilot. Naast de county Trans Nzoia, waar onze onderwijs- 
projecten zijn, is ook belangstelling uit het naburige county Bungoma om een pilot te starten. Dat zal in 
2019 mogelijk een vervolg krijgen. 

 

 
Docenten naaivakken nemen enthousiast deel aan de 2 weekse SKIT cursus 

 
Mount Elgon GuesthouseMount Elgon GuesthouseMount Elgon GuesthouseMount Elgon Guesthouse 
Het Guesthouse is einde 2018 opgeleverd en de eerste gasten kunnen we in januari 2019 verwelkomen. 
Dit Guesthouse is de praktijkleerplaats voor leerlingen van de Hospitality afdeling van de Ambacht/huishoudschool 
daar krijgen ze kans vaardigheden te oefenen voor het runnen van een hotel.  
 

                      
                                      
Het Guesthouse voorziet in een grote behoefte aan een hoog niveau hotel voor bezoekers van de lokale bedrijven, de 
projecten van de Trust en toeristen. Het vormt een income generating project voor de Trust. 
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De Ambacht/Huishoud schoolDe Ambacht/Huishoud schoolDe Ambacht/Huishoud schoolDe Ambacht/Huishoud school    
In januari zijn 140 leerlingen aan de slag gegaan om zich te bekwamen in een veelvoud van beroepen, van 
automonteur, elektricien, coupeuse tot timmerman. In Q4 is een promotie tour gestart in de wijde omgeving 
rondom de school. In combinatie met deze promotour is een open dag georganiseerd waar velen kwamen kijken naar 
deze nieuwe school. 
 
Promotie van vakonderwijs is zeer noodzakelijk vanwege de sterk groeiende behoefte aan vaklieden voor de 
groeiende economie van Kenia. Samen met de County zullen we komende jaren grote aandacht geven aan de 
Andersen VTC en de mogelijkheden die een gedegen vakopleiding geeft op een goed inkomen. 
                                    
De werkplaats voor de opleiding tot automonteur of metaalbewerker is klaar en de opleidingen zijn gestart. De 
gereedschappen en machines zijn deels al aanwezig (zie foto), de studenten kunnen naar aan de slag! 
Dit mede dankzij Tools To Work die de machines en gereedschappen in Nederland hebben verzameld en opgeknapt. 
Deze zijn eind 2017 bezorgd in Kenia. 
 

6.6.6.6. FFFFiiiinnnnaaaannnnciëleciëleciëleciële    vvvveeeerrrraaaannnnttttwwwwooooordordordordiiiingngngng    
FFFF inainainainancncncncieieieieeeeel l l l vvvveeeerrrrslslslslaaaagggg    2222010101018888    
Hieronder treft u het Financieel verslag over 2018 aan. Alle financiële verslagen zijn, na goedkeuring door het 
Bestuur, beschikbaar op de website van de stichting. 
Vragen over het financiële beleid en de besteding van de gelden kunt u richten aan de penningmeester van de 
stichting. De stichting legt over de besteding van de gelden verantwoording af aan haar sponsoren. Op de website 
staan het jaarverslag en de jaarplannen.  
Wilt u specifieke informatie over een project dan kunt u die opvragen bij de secretaris via info@elimumountelgon.nl 
 

BBBBeeeesssstttteeeeddddiiiinnnngggg    ggggeeeeldldldldeeeennnn    inininin    KKKKeneneneniaiaiaia    
De goedgekeurde projecten worden door of onder toezicht van de keniaanse NGO “Mount Elgon Trust” uitgevoerd. 
Daarvan ontvangt onze Stichting een gedetailleerd verslag met verantwoording van de besteding van de gelden. Wij 
informeren onze donateurs daarover, zodat duidelijk is waaraan de donaties zijn besteed. 
De op de spaarrekening staande gelden zijn gereserveerd voor toekomstige projecten. 
 

GoedkeuriGoedkeuriGoedkeuriGoedkeuringsverklaringngsverklaringngsverklaringngsverklaring    
Accountants en Belastingadviseurs De Beer uit Tilburg geeft een goedkeuringsverklaring af. 
 
Dhr. A. Waijers/Penningmeester februari 2018 
 

 
De Open dag op de VTC werd luid aangekondigd. 
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FINANCIEEL OVERZICHT Stichting Elimu Mount Elgon 2018 

  BATEN 

 baten van vermogensfondsen            165.236,70    

 baten van subsidies van overheden                40.015,00    

 baten van particulieren               15.258,42    

 baten uit eigen inzamelingsacties               98.084,62    

 som van de geworven baten    

         

318.594,74  

 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    

 Totaal uitgaven    

         

247.902,00  

 Resultaat 31 december 2018    

           

71.410,04  

 Saldo 1 jan 2018    

           

22.714,57  

 Saldo 1 jan 2019    

           

94.124,61  

 BALANS PER 31 DECEMBER 2018  

 Activa      

 saldo kas                 2.254,30    

 saldo bank                91.870,31    

 totaal liquiditeiten    

           

94.124,61  

 Aandelen Afri-Pads BV    

             

5.000,00  

 Totaal vermogen    

           

99.124,61  

 Passiva      

 Vermogen     

           

99.124,61  

 Bestemming saldo van baten en lasten  

 Saldo baten en lasten    

           

94.124,61  

 Projecten      

 Playground ECD                 7.500,00    

 Girls Dormitory               20.000,00    

 Boys Dormitory               15.000,00    

 Hotel extension                 5.000,00    

 Capacity building               27.500,00    

 Knowlegde transfer               10.000,00    

 Totaal bestemmingsreserves    

           

85.000,00  

 Vrije reserve    

             

9.124,61  
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 Ad Waijers, Penningmeester, januari 2019 

 Mevr. A. Diepenhorst/Voorzitter voor accoord 

 Hr. A Waijers/Penningmeester 

  Mevr. C. Bogaers/lid 

  Hr. M. de Haan/lid 

Mevr. Y. Schoonis/lid 

  
 
 
 
 
 
 

 
De kappers opleiding kent veel belangstelling 


