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VOORWOORD

Stichting Mzee Kambee helpt kansarme kinderen uit het dorp Nadanya en omstreken
naar school te gaan. Het betreft basis-, middelbaar onderwijs en beroepsopleidingen.
De afgelopen jaren hebben wij ons gericht op het ondersteunen van studenten die
door de overheid op publieke scholen zijn geplaatst. Uit onderzoek1 is gebleken dat
slechts 43% van alle studenten, die eindexamen doen op middelbare scholen, een
voldoende eindresultaat haalt om door te stromen naar beroepsonderwijs of
universiteit. De belangrijkste oorzaak is dat de kinderen op basisscholen les krijgen in
het Ki Swahili en op de middelbare scholen er les gegeven wordt in de Engelse taal.
Daarom hebben wij dit jaar de stap gemaakt om de eerste student in te laten
stromen op een private Engelstalige basisschool.
Omdat het schoolgeld voor private scholen vele malen hoger ligt dan het schoolgeld
van publieke scholen zijn we op zoek gegaan naar vermogens-fondsen en sponsoren.
Met succes hebben we voor zowel 2017 als ook voor 2018 funding vanuit de The
McLain Association for Children voor 3 studenten mogen ontvangen. Hopelijk een goed
begin van een unieke internationale samenwerking.
Een ander hoogtepunt dit jaar was de start van de bouw van een klaslokaal in
Nadanya voor de allerkleinste kinderen in het dorp.
Kortom, wij kijken terug op een enerverend jaar met mooie successen dankzij jullie
betrokkenheid en inzet, hartelijk dank daarvoor.
Belinda Beerthuizen
Voorzitter
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Tanzania Situation Analysis: In support of UNDAP II, April 2015
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DE STUDENTEN
In de hoofdstuk een kort overzicht van de studenten die in 2017 door Stichting Mzee
Kambee zijn ondersteunt.
Beroepsopleidingen
Dennis heeft in september 2017 een driejarige opleiding aan het National College for
Tourism succesvol afgerond. Als stichting hebben wij hem zowel met zijn middelbare
school als met zijn beroepsopleiding kunnen ondersteunen. Dennis die beide ouders op
jonge leeftijd heeft verloren is nu instaat om zijn eigen toekomst op te bouwen.
De stichting heeft Sumai in 2016 en 2017 ondersteund met zijn opleiding tot
elektricien. In november 2017 heeft hij de tweejarige opleiding met een mooi
certificaat afgesloten. Gefeliciteerd Sumai!
Ngiteteni volgt een opleiding tot maatschappelijk werker. Na het afsluiten van een
introductiejaar in 2016 is zij dit jaar gestart met de tweejarige opleiding aan de
Universiteit van Iringa. De opleiding van Ngiteteni is in 2016 en 2017 gesponsord door
OSHiNe (Overleg van Secretarissen van Hogescholen in Nederland).
Janet heeft in 2016 haar eindexamen met een goed resultaat afgesloten. In oktober
2017 is zij gestart in het eerste jaar aan het National College for Tourism in Dar es
Salaam. Janet wordt gesponsord door de The McLain Association for Children.

Middelbare scholen
Sinds 2016 betaalt de stichting voor Kesia en Eva het schoolgeld voor een Katholieke
meisjesschool “Alfa Gems Secondary School” die studenten helpen bij een herexamen.
Eind 2018 zullen beide meisjes opnieuw mee doen aan het landelijke examen.
Deborah is dit jaar ingestroomd in het tweede jaar op dezelfde school als Kesia en
Eva. Deborah was een school drop-out door haar zwangerschap. Nu haar kindje oud
genoeg is om bij haar moeder achter te laten is Deborah vastberaden haar middelbare
school alsnog af te maken en door te stromen naar een beroepsopleiding.
Korduni is in oktober 2017 gestart met zijn tweejarige voorbereiding op een
herexamen aan de middelbare Katholieke jongensschool “Nanja Secondary School” in
Morogorro.
Vailet is vorig jaar ingestroomd in ons programma. Zij heeft het derde jaar afgerond
en zij zal in 2018 eindexamen doen. Anna heeft het tweede jaar van de middelbare
school in Lugoba afgerond en is over naar het derde jaar. Naishoruno zat in 2017 in
het tweede jaar op Mboga Secondary School en is inmiddels doorgestroomd naar het
derde jaar. Peneti is ook door naar het derde schooljaar.
In 2017 zijn een aantal nieuwe studenten ingestroomd in het middelbare onderwijs;
Joseph is begonnen in het eerste jaar op Moreto Secondary School. Zijn vader heeft
geen koeien en leeft van wat zij op het land verbouwen. Joseph is het eerste kind uit
dit gezin dat geplaatst is op een middelbare school. Imani is in het eerste jaar op
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Mandera Secondary School geplaatst. Een school iets verder uit de buurt maar wel
een publieke school die er om bekend staat studenten te plaatsen die goed hebben
gepresteerd tijdens het eindexamen op de basisschool. Sharon is op Simbani
Secondary School in het eerste jaar gestart. Sharon woont met haar zusje bij haar
moeder en een tante. Zij is in 2017 geplaatst op een dagschool en ging iedere dag
vanuit school naar huis. Aan het eind van het eerste jaar is Sharon met haar moeder
verhuisd naar een ander district en uitgestroomd uit ons programma. Yakobo is een
derdejaars student op Moreto Secondary School. Yakobo is het jongere broertje van
Janet die naar het National College for Toerism in Dar es Salaam gaat. Om de extra
reis- en verblijfskosten voor Janet te laten betalen door haar vader compenseren wij
zijn extra uitgaven door het lesgeld voor Yacobo te betalen.
Private Basisschool
Christina is een pittige meisje dat vond dat zij niet genoeg werd uitgedaagd met de
lesstof die haar werd aangeboden op haar lokale basisschool. Christina weet nu al dat
zij later naar de Universiteit wil om medicijnen te studeren. Ze heeft haar ouders
gevraagd om naar een particuliere Engelstalige basisschool te mogen gaan. Omdat
haar ouders het schoolgeld van 900,- euro per jaar niet kunnen betalen, hebben wij
de The McLain Association for Children bereid gevonden om haar voor in 2017 en
2018 te ondersteunen.

Janet

Reson (re)

Christina
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ACTIVITEITEN
v Interkerkelijke 40 dagen-aktie
Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes,
tijdens de 40-dagentijd, actie binnen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en
worden er met hun steun vele projecten in de derde wereld gerealiseerd. Eind 2016
zijn wij benaderd om een voorstel in te dienen bij de 40-dagenaktie.
Ons voorstel om een kleuterschool te bouwen voor de allerkleinste in het dorp is
geaccepteerd als een van de projecten voor 2017.
In september 2017 zijn we gestart met de bouw en naar verwachting zal het gebouw
in mei 2018 worden opgeleverd. De kinderen kunnen straks in hun vertrouwde
omgeving worden voorbereid op de basisschool en juf Kesia zal de kinderen ook
spelenderwijs laten wennen aan de Engelse taal.

v Vogelgezang Foundation
In juni 2016 heeft Stichting Mzee Kambee financiële ondersteuning aangevraagd bij
Vogelgezang Foundation voor een eenjarige vervolgopleiding aan het College for
Tourism voor Dennis Katei. Dennis heeft op zeer jonge leeftijd zijn beide ouders
verloren en heeft via onze stichting zijn middelbare schooldiploma gehaald en na 2
jaar aan het College for Tourism een certificaat behaald. In september 2017 heeft
Dennis zijn opleiding succesvol met een diploma kunnen afsluiten. Mede dankzij
Vogelgezang Foundation heeft Dennis zijn felbegeerde diploma op zak en kan hij nu
voor zijn eigen inkomen zorgen.
v OSHiNe
Harry Slot heeft in november een workshop gegeven voor het Overleg van
Secretarissen van Hogescholen in Nederland (OSHiNe). Het honorarium voor deze
workshop heeft hij als een donatie laten overmaken voor het schoolgeld van de
opleiding tot maatschappelijk werker van Ngiteteni. Dhr. Gieles (secretaris college van
Bestuur) heeft op persoonlijke titel de donatie verdubbeld waardoor wij voor 2 jaar de
opleiding voor Ngiteteni hebben weten veilig te stellen.
v The McLain association for Children
Eind 1980 heeft Naphtall een Amerikaanse psycholoog, Cathy Maclain leren kennen
via de internationale School in Dar es Salaam. Door de jaren heen hebben zij contact
onderhouden. Cathy heeft The Mclain Association for Children opgezet samen met
haar man. Zij richten zich op de meest kwetsbare groepen die ondersteuning nodig
hebben. Zij hebben o.a. programma’s in Georgië voor gehandicapten kinderen en
sinds kort een project voor straatkinderen in Dar es Salaam. Sinds enkele jaren
hebben zijn ook een programma om “small grants” aan te vragen. Het is gelukt om
funding te krijgen voor 3 van onze studenten voor 2017 en 2018. Door deze
ondersteuning hebben wij nu 2 kinderen op de Engelstalig basisschool en is Janet
gestart met haar opleiding aan het College for Tourism.
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v PIF World
Wij hebben ons dit jaar in crowdfunding verdiept. Harry heeft hiervoor ook een
workshop bij PIF (Pay it Forward) gevolgd. Alle crowdfunding platforms vragen
een vergoeding voor hun diensten. Als stichting hebben wij nog niet de juiste
activiteit gevonden om dit middel in te zetten waarbij de voordelen en de
kosten opwegen tegen de baten. We houden de optie wel open voor de
toekomst.
v Theatershow in voorbereiding

Dit jaar zijn vrienden en andere betrokkenen gestart met de voorbereiding van
een cabaretvoorstelling die in 2018 plaats gaat vinden. Insteek is dat de
opbrengst volledig ten goede komt aan onze stichting. Wij verheugen ons zeer
op deze avond en hopen ook onze donateurs en andere belangstellenden daar
te mogen ontmoeten.
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JAARREKENING 2017

Internet Zakenrekening (NL06TRIO0198493843)
Saldo per 1-1-2017
Inkomsten
Uitgaven
Saldo per 31-12-2017

1.936,76
14.988,32
13.656,20
2.109,38

Internet Rendementsrekening (NL17TRIO2000126928)
Saldo per 1-1-2017
Inkomsten rente
Over van zakelijke rekening (BEL)
Retour naar zakelijke rekening
Saldo per 31-12-2017

16.437,34
15,98
9.105,00
7.550,00
18.008,32

Inkomsten
Uitgaven studiekosten
Uitgaven BEL-Bouwproject
Bankkosten provisie buitenland
Overhead (factuur website)

14.988,32
6.824,24
6.500,00
85,00
144,47

--------------------------------------Bijzondere projecten met gelabelde gelden:
BEL-bouwproject klaslokaal 9.105,00 euro (8.334,35 voor klaslokaal/ 770,25 meubels
en lesmateriaal).
McLain Association sponsoring 3 studenten 4.358,52 euro Betaalde studiegelden in
2017 : 2.703,40 euro.
Bestuur St. Mzee Kambee heeft de jaarrekening van 2017 vastgesteld in zijn
vergadering van 15-5-2018. Ondertekende versie is opgeslagen.

Toelichting financieel overzicht 2017
De stichting heeft dit jaar meer gelden uit giften gekregen, mede door een speciale gift
vanuit de kerken (Blaricum, Eemnes en Laren) voor de bouw van een kleuterschool en
een speciale gift vanuit de Mclain Association for Children voor de sponsoring van 3
studenten. De giften van donateurs zijn gelijk gebleven aan die van 2016. Er is een
toename aan studiekosten, dit jaar is de toename een derde t.o.v. 2016. Voor 2018 zijn
er nog lopende projecten, de kleuterschool bouw wordt afgerond vanuit de gift en voor de
3 studenten met sponsoring door de McLain Association for Children zijn er gelden voor
het vervolg van de studie. De stichting moet voor 2018 inspanningen verrichten voor het
genereren van gelden, voor 2018 is er een actie gepland om gelden te werven via een
theatershow.
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Voor iedere student is een reservering gemaakt voor het schoolgeld tot aan het einde van
zijn of haar opleiding.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter – Belinda Beerthuizen
Penningmeester – Ria van der Stok
Secretaris – Jose van de Pol
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de stichting volledig onbezoldigd
en zonder enige onkostenvergoeding.
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