JAARVERSLAG 2019

Voorwoord Oprichter
Hier voor u ligt het jaarverslag van Sosurwo Fonds NL van het jaar 2019.
Wij zijn dankbaar voor alles dat we in 2019 hebben kunnen bewerkstelligen met de steun van velen
die ons werk financieel mogelijk hebben gemaakt. De opgenomen overzicht jaarrekening 2019 geeft
aan dat we daar krachtdadig op inzetten in wat we geloven.
Dorcas J. Chepkwony

IN NEDERLAND
SOSURWO FONDS
Postbus 54117
3008 JC Rotterdam The Netherlands
Tel.: +3110-4857000
E-Mail: info@sosurwofonds.com
Website: www.sosurwofonds .com
IN KENYA
Sosurwo Fonds Kenya
P.O.Box 7
30707 TOT
ELGEYO/MARAKWET COUNTY
KENYA
E-mail: sosurwofonds@gmail.com
Tel.+254-705673361

1. Over Stichting Sosurwo Fonds
Stichting Sosurwo Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte op 20 oktober 2005.
De stichting is statutair gevestigd in de Gemeente Rotterdam. Het bestuur bestaat uit onafhankelijke
leden en voert zijn taak onbezoldigd uit.
Fondswerving activiteiten in Nederland zijn bestemd voor de projecten van Sosurwo Fonds in
Marakwet East, Kenia. Vanaf januari 2019 is de Stichting Sosurwo Fonds (opnieuw) door de
Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met registratie
nummer RSIN:816844756.

2. Doelstelling van Sosurwo Fonds
• Aandacht besteden aan de kansen voor beter onderwijs, zoals het bouwen van scholen en
financiële adoptie van kinderen en tieners, en het bevorderen van creativiteit in het
onderwijssysteem.
• Persoonlijke ontwikkeling van weeskinderen tussen 4 jaar en 25 jaar in het projectgebied.
• Het verbeteren van de gezondheidszorg van de lokale bevolking door huisartsenposten en
apotheken in de buurt van de dorpen te starten, zodat mensen niet ver hoeven te reizen voor
medische hulp.
• De realisatie van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.
• Het opstarten van kleinschalige bedrijven voor vrouwen door het verstrekken van mikrokredieten.

3. Visie en Beleid
De visie en het beleid van Sosurwo Fonds is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Deze zijn;
• Het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking in achtergestelde situaties in
Marakwet East, Kenia. Dit willen wij realiseren door een integrale en structurele aanpak en met
behulp van binnenland en buitenaf. Daarom ligt onze focus op de economische ontwikkeling,
educatie, medische zorg, infrastructuur en vooral bewustwording dat men met hulp de eigen
situatie kan veranderen en verbeteren. De kleinschaligheid waarop dit kan plaatsvinden, is op
dorpsniveau. Een dorp kent een eigen sociale structuur en cohesie en is daarmee ook collectief
aanspreekbaar op inzet en resultaten.
• Sosurwo Fonds gelooft dat iedereen in de wereld recht heeft op de primaire behoeften e.g.
voedsel, schoon drinkwater, dak boven je hoofd en kleding. En wij willen gebruik maken van simpele
methoden om dit te realiseren.
• We menen ook dat een eenmalige gift niet altijd de oplossing is voor een lokale partner. Daarom is
het Sosurwo Fonds ook bereid om op langere termijn samen te werken met de lokale partner zolang
er resultaat is. De behoeften worden vervuld en het budget wordt op een efficiënte wijze besteed.
• Het Sosurwo Fonds werkt vanuit een Christelijk perspectief.
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3.1 Werkwijze en evaluatie van projecten
• Alle infrastructurele projecten zijn op tijd afgerond en zo efficiënt mogelijk uitgevoerd tegen de
beste prijs/kwaliteit verhouding.
• Verhoging van de bekendheid van Sosurwo Fonds bij relevante doelgroepen door middel van
social media zoals Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Instagram.
• De voorlichtingsmaterialen, zoals de brochures, de nieuwsbrief en de website bevat een duidelijk
inzicht van de visie en werkwijze van de Sosurwo Fonds en de aard van de projecten.
• Door het organiseren van fondsenwervende activiteiten, zoals o.a. een jaarlijkse benefiet diner,
het verkopen van rozen en souvenirs uit Kenia proberen we de bekendheid van onze doelstellingen
bij het Nederlandse publiek te verhogen en geld op te halen voor de projecten.

4. De financiële positie
• De financiële positie van de Stichting voor 2019 wordt apart weergegeven.

5. Het bestuur en haar activiteiten
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar twee keer een vergadering. Voorts zijn veel onderwerpen via
mailverkeer afgewikkeld. Daarnaast zijn diverse voorstellen door de vrijwilligers voorbereid ten
behoeve van de fondswerving activiteiten.
• Verdere ontwikkeling van een nieuw Beleidsplan betreffende de periode 2019-2022
• Het werven van nieuwe vrijwilligers en bestuursleden.
• De evaluatie van onze projecten die uitgevoerd zijn door Sosurwo Fonds Kenya.
• Afspraken gemaakt aangaande de verantwoording van het geworven geld uit Nederland in
samenwerking met Sosurwo Fonds Kenya.

5.1 Bestuurssamenstelling
Bestuur Nederland
Mevr. D.J. Chepkwony - Oprichter/ Voorzitter
Penningmeester - Vacant
Victor Breittschneier - Secretaris
Claudia Elderkamp - Alg. Bestuurlid

5.2 Vrijwilligers
Martin van der Vlist - Communicatie/webmaster
Liduine Barth ‐ Fondsenwerver

5.3. Bestuur Sosurwo Fonds Kenya
Bernard Kirotich - Chairman / Primary School teacher
Justus Kipkeu - Secretariat / Farmer
Hezron Cheptorus - Treasurer / Primary school teacher
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6. Marakwet East - First Church of Nazerene
De kerk van de Nazarene, die nieuw is in dit deel van Kenia is sinds 2019 in volle gang en predikt het
Evangelie van Christus. De geloofsbelijdenis is die van de Kerk van de Nazarener Wereldwijd.
WIE ZIJN WIJ
• Wij zijn Christenen
• Wij zijn Heilig in karakter en we
verkondigen het evangelie van Christus
• Wij zijn een zendkerk (Math. 28 16-20)
De kerk is actief met meer dan 26
volwassen leden, 10 jongeren en rond de
30 kinderen tussen de 3 en 12 jaar,
waarvan de meesten wees zijn.

7. Projecten 2019
a. Onderwijs Projecten
b. Nazarene Community Centre
(slaapzaal complex)
In 2018 werd een schuur gebouwd en is deze is voltooid. Er zijn twee kamers in de schuur. De ene
wordt momenteel gebruikt als een kantoor en de andere wordt gebruikt om de materialen te
bewaren om de slaapzaal te bouwen.
c.

Sponsor Kind project

In 2019 hebben wij de sponsor kind project veranderd. We hebben een 3
stappenplan gemaakt waar donateurs de kinderen kunnen steunen.
PLAN A = Voor basisbehoeften, zoals voedsel, onderdak, schooluniform en
schoolmateriaal. Met dit plan schrijft u met uw kind en krijgt u een foto.
Het plan kost €30,00 per maand.
PLAN B = Educatief Fonds - met dit plan steun je een kind en geef je hen
de kans om naar school te gaan. Het plan kost €25,50 per maand.
PLAN C = Steun dove kinderen en kinderen die niet kunnen praten om
speciaal onderwijs te krijgen. Met dit plan gaat een kind naar een speciale
school om te leren communiceren met behulp van gebarentalen.
Het plan kost €27,50 per maand.
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8. Gezondheidszorg
Malkich Dispensary (Huisartsenpost) Ook dit jaar zijn wij nog opzoek naar financiele middelen om de
kliniek te kunnen uitbreiden. Uitbreiding van de kliniek Dit is een out-patient post.
Er zijn geen opname mogelijkheden. Wij zijn bezig met de uibreiding voor:
• Een verloskundige afdeling
• Een extra kamer met een bed of meerdere bedden waar zieke mensen kunnen uitrusten of
eventueel een nacht kunnen blijven.

9. Community Water Project
Fase 1 en 2 van het water project is aangelegd vanaf het reservoir in richting van de dorpen.
Fase 3 is het installeren van 16 tappunten in 2 dorpen.
Fase 1 tappunt is gereed en wordt nu gebruikt door 5 huishoudens. In 2019 is dat niet gelukt om
subsidie aan te vragen, maar wij gaan verder in 2020 met de aanleg als het ons lukt met subsidie
aanvragen.

10. Lichtjes Tocht door Carnisse Wijk Rotterdam 24 december 2019
gefinancieerd door

In Rotterdam hebben wij in 2019 een Kerst lampionnenoptocht /
lichtjes tocht georganiseerd voor de kinderen die wonen in Carnisse
Wijk. Dankzij de subsidie van Stichting Rotterdam 1720 die dat
mogelijk gemaakt is, vond de Lichtjes tocht plaats op 24 december
2019. De lichtjes tocht was medegeorganiseerd door Sosurwo
Fonds, de kerk van Nazarene , de International Christian Fellowship
(ICF) en St. t.Anker.

11.FONDSWERVING ACTIVITEITEN 2019
a. We organiseren jaarijks een benefietdiner om geld in te zamelen voor onze projecten.
In 2019 hebben we deze georganiseerd met de steun van de Kerk van Nazarener in
Rotterdam. De opbrengst van dit diner waren €681,50
b. Slaapzaal Project Van de District Nazarene Mission International is er een bedrag van €
503,80 overgemaakt voor de bouw van de schuur als onderdeel van de slaapzaal.
c. Ook is er in 2019 een gift gedaan voor de sponsorkind project van €1.680,16
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d. Lichtjes toch in de Carnisse Wijk in samenwerking met de Kerk van de Nazarene,
International Christian fellowship en St. ’t Anker €1,545, -

12. DE VOORUITBLIK
•

Wij willen in een Kenya NGO day organiseren voor alle non-profit organisaties die projecten
hebben in verschillende gebieden/counties in Kenia. Dit is voor de samenhorigheid, om
kennis uit te wisselen of om eventueel gezamelijke fondswervingen tot stand brengen.
Dit zal een 2-daags event worden in samenwerking met Partin.

•

Wij zullen aanvragen doen voor subsidie voor de artsenpost Malkich en het water project

•

We gaan een Missiontrip naar ons projectbied in Marakwet organiseren om bewustzijn te
creëren voor de deelnemers voor de sociale problemen waarmee de lokale bevolking te
maken heeft.

•

Wij gaan in Kenya jaarlijks een Ladies Charity Run organiseren om geld verzamelen voor
getalenteerd meisjes en vrouwen van Marakwet East.

Onze dank gaat uit naar onze sponsors en vrijwilligers voor hun bijdragen aan het werk van
Stichting Sosurwo Fonds. Dit alles geeft ons goede moed. Met al onze werkzaamheden mogen wij
onze handen vouwen in het gebed, en dat God het werk van onze handen zegent.

TEAM SOSURWO
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