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1. Doelstelling, visie en werkwijze van Stichting God Bless You Homes (GBYH) 
 
Doelstelling 
Stichting God Bless You Homes in Nederland zet zich samen met haar Keniaanse 
partnerorganisatie God Bless You Homes Foundation in voor weduwen en wezen in Kenia. Zij 
doen dit o.a. door middel van gebed, opvang van kinderen in een gezinsomgeving en het 
zorgen voor onderwijs en werkgelegenheid. Beide organisaties hebben een eigen zelfstandig 
bestuur. In Nederland wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan fondsenwerving en 
communicatieactiviteiten.  
De Bijbel is de bron van inspiratie voor Stichting God Bless You Homes. 
Centraal staan de Bijbelgedeelten: 
Jesaja 58:7 je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, 
iemand kleden die naakt rondloopt. 
Jacobus 1: 27 weduwen en wezen bijstaan in hun nood. 
 
Logo 
     

God Bless You: We geloven dat God ons zegent. Dat we in 
vrede mogen leven met Hem, met onszelf en met de mensen  

    om ons heen. 
Homes: De plek waar je thuis bent, veilig en geborgen. Voor de 
jonge kinderen zijn dat de gezinshuizen en voor de tieners is  
dat het internaat bij de High School. Het huis: is open, een 
welkom voor anderen. Je kunt ook denken aan: “In het huis van 
de Vader zijn vele woningen”. 

Het hart: de kern van je leven. Wat speelt zich af in je hart. Ben je in staat om lief te hebben, 
om bewogen te zijn over je medemens? 
Handen: die zich opheffen naar God, handen die God aanbidden, handen die dienstbaar 
willen zijn. 
 
Visie 
 
De visie achter deze doelstellingen is de meest kansarme mensen in de omgeving van Kitale  
een kans te geven op een betere toekomst. Wezen en weduwen vormen een zeer kwetsbare 
groep evenals halfwezen en kinderen uit de allerarmste gezinnen.   
 
Het hebben van een stabiele, liefdevolle thuissituatie is voor ieder mens belangrijk om te 
kunnen groeien naar volwassenheid. Daarom bieden we de mogelijkheid om een aantal 
wezen en kwetsbare/ kansarme kinderen op te vangen in een gezinssituatie.  
Deze visie sluit aan op het VN verdrag voor de Rechten van het Kind waarin deze vorm van 
zorg omschreven wordt als Community Based Care.  
 
De groep kwetsbare / kansarme kinderen heeft slecht toegang tot lager, middelbaar 
onderwijs en  de omstandigheden zijn vaak ronduit schrijnend. De grootste zorg voor deze 
groep is dagelijks zien te overleven. Een maatschappelijk vangnet voor deze groep 
ontbreekt. 
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Het is onze visie dat goed onderwijs met aandacht voor de intellectuele, psychologische, 
geestelijke en fysieke ontwikkeling van kinderen essentieel is om hen toe te rusten voor hun 
toekomst. Zodat zij in staat zullen zijn om straks hun plek in de, zich snel ontwikkelende, 
samenleving van Kenia in te kunnen nemen. Hierdoor zal de vicieuze cirkel van armoede die 
van generatie op generatie doorgaat doorbroken worden.  
 
Door aandacht te hebben voor de situatie van weduwen en samen met hen te kijken hoe 
hun situatie verbeterd kan worden, ontstaan er ook weer mogelijkheden en kansen voor hun 
kinderen.  
 
Onze visie om de meest kwetsbare kinderen een kans te geven voor het opbouwen van een 
zelfstandige toekomst sluit aan bij de Millenniumdoelen: 

 Alle kinderen naar school 

 Gelijke participatie van meisjes en jongens in het onderwijs 

 Armoede halveren, minder mensen honger 
 
 
Werkwijze 
 
De Community Based Care wordt vorm gegeven door in Kitale twee Homes te ondersteunen, 
waarin kinderen worden opgevangen in een gezinssituatie. Een echtpaar zorgt voor deze 
kinderen. Daarnaast zijn er nog andere kinderen aan onze zorg toevertrouwd soms wonen zij 
nog bij familie of als student zelfstandig nabij hun college of universiteit. 
 
Op het gebied van onderwijs ondersteunen we in:  

 Kitale de mogelijkheid voor basisonderwijs vanaf de babyklas tot en met klas 8.  

 Kapkoi, een dorp twintig kilometer vanaf Kitale, de God Bless You High School. Na 
vier jaar doen de jongeren in dit voortgezet onderwijs eindexamen. 

 
De zorg voor weduwen krijgt gestalte door:  

 kleine microfinance projecten,  

 in het naaiatelier op Kapkoi het vak te leren van kleermaker waardoor zij in hun eigen 
levensbehoefte kunnen voorzien 

 waar mogelijk juist deze groep vrouwen in dienst te nemen voor bepaalde taken en 
functies 

 juist hun kinderen toe te laten op onze scholen ook al kunnen zij het schoolgeld niet 
betalen. 

 
Hoewel gezondheidszorg niet onze primaire focus heeft, is er sinds 2007 een 1e hulppost in 
Kapkoi, die de allerarmsten de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van betaalbare 
eerste hulp. 
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2. Historie 
 
In 2004 ontmoette Ria Hart in Nederland Simon Ndiritu Githigi en zijn vrouw Beatrice 
Wanjiku Ndiritu. Zij kwamen uit Kenia en bezochten een jeugdconferentie van Soul Survivor 
in ons land. Simon is voorganger en mede oprichter van de Elim Churches in Kenia. Het 
echtpaar Githigi is in 2001 in Kenia van Nairobi naar Kitale verhuisd. Hun visie was om in 
Kitale, in het westen van Kenia, te zorgen voor weduwen, wezen en andere kansarme 
kinderen. Zij hadden inmiddels al de zorg op zich genomen van een aantal kinderen.  
 
De familie Hart wilde hen ondersteunen en bezocht in 2005 Kenia. In dat zelfde jaar werd 
een stichting opgericht zowel in Nederland als in Kenia. Hiermee kreeg de samenwerking 
een officieel karakter. Op zo’n twintig kilometer van Kitale werd een stuk grond gekocht in 
het dorp Kapkoi. Hier zouden de bouwplannen moeten worden gerealiseerd. 
Op het project terrein in Kapkoi zijn een Huis van Gebed, een schoolgebouw (GBY High 
School), een eerste hulppost, een naaiatelier, slaapvertrekken en kantoren gebouwd en 
volop in gebruik. In Kitale ondersteunen we een basisschool (Elim Star Academy). In 2013 is 
begonnen met de bouw van een duurzaam schoolgebouw. 
 
Inmiddels is veel bereikt en liggen mooie maar ook moeizame en hectische jaren achter ons. 
Echt spannend was het rond de jaarwisseling 2007/2008 bij de landelijke verkiezingen. Het 
locale geweld kwam erg dichtbij maar wij danken God dat iedereen is gespaard en we ook 
niet veel vernielingen hebben gehad.  
De jaren van pionieren zijn voorbij. In dit beleidsplan voor de komende vijf jaren gaat het om 
het verder verduurzamen van onze projecten. 
 
Huis van Gebed  
Voor veel mensen uit de wijde omgeving is het Huis van Gebed een zegen. Iedere zondag 
komt de hier ontstane kerkelijke gemeente bij elkaar. Deze gemeente valt niet onder de 
verantwoordelijkheid van de Foundation.  
Het Huis van Gebed wordt gebruikt voor bijeenkomsten van de studenten van de GBY High 
School, vrouwen gebedsgroepen, gasten die komen om te bidden en vasten, bruiloften en 
conferenties. Het vervult zo een belangrijke samenbindende functie in de lokale 
gemeenschap. 
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3. Organisatie 
 

a. Bestuurlijke organisatie 
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b. Bestuur Nederland 
 
Elk bestuurslid heeft als taak en primair doel om alles in werking te stellen om de statutaire 
doelstelling en de daaruit voortvloeiende projecten succesvol uit te voeren. Tevens 
motiveert en begeleidt een bestuurslid vrijwilligers om hetzelfde te doen. 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden, namelijk een voorzitter, secretaris, 
penningmeester en een algemeen bestuurslid.  
 
De voorzitter 
De taken van de voorzitter zijn: 

- Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers; 
- Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie; 
- Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden; 
- Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking; 
- Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen. 

 
De secretaris 
De taken van de secretaris zijn: 

- Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail; 
- Archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail; 
- Het naar buiten treden namens de organisatie; 
- Bijhouden van de (niet financiële) administratie; 
- Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen; 
- Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen. 

 
De penningmeester 
De taken van de penningmeester zijn: 

- Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de 
geplande inkomsten en uitgaven; 

- Financiële administratie van de stichting in het algemeen; 
- Financiële administratie van de projecten; 
- Het opstellen van een jaarverslag; 
- Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuurvergaderingen; 
- Deelnemen aan bestuursvergaderingen. 

 
Algemeen lid bestuur 
De taken van een algemeen lid van bestuur zijn: 

- Het naar buiten treden namens de organisatie; 
- Deelnemen aan bestuursvergaderingen; 
- Bepaalde (deel)projecten oppakken en verder uitwerken. 
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c. Vrijwilligers in Nederland 
 
Het werk van de Stichting God Bless You Homes wordt ondersteund door een grote groep 
vrijwilligers. Sommige van deze vrijwilligers worden enkele keren per jaar gevraagd om te 
helpen, andere zijn wekelijks dan wel maandelijks betrokken bij de stichting. 
 
De volgende taken worden door vrijwilligers uitgevoerd: 
 

- Het beheren en vormgeven van de website; 
- Het vormgeven van de nieuwsbrief; 
- Mee organiseren en ondersteunen van sponsor activiteiten; 
- Beheren van de Facebook pagina; 
- Assisteren bij de bakactie; 
- Assisteren bij verschillende markten; 
- In overleg voorlichting geven; 
- Zoeken en ontwikkelen van sponsor activiteiten. 
- Bezoeken aan Kenia om daar mee te helpen in de projecten. 

 
De vrijwilligers worden aangestuurd door het bestuur van de stichting. Zij zijn niet aanwezig 
bij de bestuursvergaderingen.  
Een richtlijn voor vrijwilligers is beschikbaar. 
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4. Projecten 
 
Organisatie  
De eerste jaren waarin het pionieren centraal stond liggen inmiddels achter ons. Het project 
God Bless You Homes heeft bewezen levensvatbaar te zijn en is op weg om uit groeien naar 
een volwassen en duurzame organisatie. Dat geldt zowel voor Kenia als Nederland.  
 
2014 – 2019 GBYH Kenia 
Vanaf 2013 komt het bestuur van de Foundation GBYH in Kenia op geregelde tijden bij 
elkaar. Samen met het management team zijn zij de ruggengraat van de stichting. Zij zijn 
direct verantwoordelijk voor de project implementatie. Het beleid zoals dat ontwikkeld 
wordt en de praktische uitwerking ervan dient door het bestuur aangestuurd te worden. (Zie 
ook de projecten hieronder) Tevens ligt er voor het bestuur de komende jaren de nodige 
uitdagingen om de organisatie als geheel te versterken.  
Belangrijke aandachtspunten hierin zullen zijn: 

 Verder opzetten en uitwerken van een solide financieel beleid. Hierin dient het 
werken met budgetten en begrotingen de leidraad te worden. Toegankelijk en 
transparant voor zowel Kenia als Nederland.  

 De voortgang en ontwikkeling van het project dient zichtbaar te worden in 
verschillende vormen van rapportage. Te denken valt aan een beleidsplan voor de 
langere termijn, jaarplannen, evaluaties en terugkoppelingen van lopende projecten. 

 Verankering in de community van Kapkoi, Kitale en Kenia als geheel. Immers het 
project heeft alleen bestaansrecht als het verankerd is in de gemeenschap en de 
mensen het herkennen en erkennen als zijnde hun project. 

 Financiering van GBYH. In onze visie hebben we verwoord dat we onderwijs 
toegankelijk willen maken voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dat 
betekent dat ook de komende jaren veruit de meeste studenten het schoolgeld niet 
kunnen betalen. Ook al komen er meer betalende leerlingen dan nog zal dit niet 
compenserend zijn voor het niet betalende deel. Er zal gekeken worden hoe de 
financiering van het project geregeld kan worden. Mogelijkheden die hierin 
meegenomen worden zijn: het opzetten van inkomsten genererende projecten (bijv. 
het naaiatelier), fondsenwerving en sponsoring in Kenia zelf zoals het Educate a Child 
project dat in 2014 van start is gegaan. 

 Waar mogelijk KCDF inzetten om bovengenoemde processen te ondersteunen. KCDF 
is een Keniaanse organisatie die lokale organisaties ondersteunt en traint op het 
terrein van projectbeheer en fondsenwerving.  

 
2014 – 2019 GBYH Nederland 
Het bestuur in Nederland onderhoudt een zeer nauwe band met het bestuur in Kenia. Wij 
kiezen voor de rol van een ondersteunende en positief kritische gesprekspartner die, waar 
nodig, faciliteert. Dit vanuit de visie dat het project God Bless You Homes van de Kenianen is 
en door Kenianen gerund dient te worden. 
Het bestuur van de St. GBYH Nederland wacht de komende vijf jaar de nodige uitdagingen 
om de organisatie verder te versterken. Het is belangrijk om de organisatie zo uit te bouwen 
dat deze uiteindelijk niet afhankelijk is van individuele personen.  
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Aandachtpunten zijn: 

 Bestuurlijke taken herdefiniëren en waar nodig aanvullen om te komen tot een sterk 
bestuur.  

 Uitbouwen en inzetten van vrijwilligers en deze een gestructureerde plek binnen de 
organisatie te geven. 

 Onze netwerken uitbouwen en draagvlak verbreden 

 Gerichte fondsenwerving voor de verschillende projecten die in 2014 – 2019 
gerealiseerd dienen te worden en waar mogelijk gebruik te maken van deskundigheid 
van buitenaf.  

 Optimaal gebruik gaan maken van alle beschikbare communicatiemiddelen’ 
waaronder social media. Dit is nodig om bovenstaande aandachtspunten te 
realiseren. 

 
Homes 
Stichting God Bless You Homes heeft twee huizen (homes) in Kitale, Kenia waar kinderen 
worden opgevangen in een liefdevolle thuissituatie. De kinderen zijn in de leeftijd van 5 tot 
en met 15 jaar. De jonge kinderen gaan naar de Elim Star Academy en de oudere kinderen 
naar de middelbare God Bless You High School. 
De kinderen worden in de homes verzorgd en begeleid door een echtpaar. Zij leven samen 
met de kinderen in de twee huizen als zijnde één gezin. De kinderen voelen zich prettig bij 
dit echtpaar, wat de situatie en het familiegevoel bevordert. Veruit de meeste kinderen 
hebben geen andere plek meer om naar toe te gaan. De homes zijn hun thuis!!! Een klein 
aantal kinderen verblijft er alleen door de week en in het weekend gaan ze naar familie.  
 
2014 – 2019 
De kinderen die naar de middelbare school gaan zullen in de toekomst minder thuis zijn. Het 
is de gewoonte in Kenia dat jongeren van de middelbare school vaak intern, op kostschool, 
blijven. In de vakanties zullen de kinderen wel thuis zijn.  
De kinderen blijven aan onze zorg toevertrouwd totdat ze helemaal op ‘hun eigen benen 
kunnen staan’.  
Bijna alle kinderen hebben traumatische ervaringen opgelopen in hun jonge leven. Er zijn 
plannen om, waar nodig, de begeleiding van de kinderen in de vorm van counseling op te 
starten. 
In de komende jaren zullen er plaatsen vrij komen in de homes om nieuwe kinderen op te 
vangen. Aandachtspunten die nog verder uitgewerkt dienen te worden: 

 Is er voldoende financiële ruimte om opnieuw de volledige langdurige zorg voor 
kinderen op ons te nemen?  

 Kan de opvang gebeuren in de bestaande homes of dient er uitbreiding te komen? 

 Op welke wijze kan het pleegouderschap dan ingevuld worden? 
 
 
Elim Star Academy  
GBYH is vanaf de oprichting begonnen met onderwijs geven aan de kinderen in de omgeving 
van Kitale, in het westen van Kenia. Na een aantal jaar is geconcludeerd dat de basisschool 
levensvatbaar is, door de toestroom van leerlingen en het goede onderwijs dat wordt 
gegeven. De school biedt onderwijs aan voor alle klassen van het basisonderwijs in Kenia, 
vanaf de baby klas tot en met klas 8. In 2014 bedraagt het aantal leerlingen 200. 
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Beatrice Wanjiku Ndiritu is directrice en dhr. Eric Ocholla ondersteunt haar als hoofdmeester 
in deze taak. Er zijn relatief weinig wisselingen in het personeelsbestand. De leerkrachten 
kiezen er bewust voor op de Elim Star te werken ondanks het feit dat hun salaris lager ligt 
dan bij de overheid. 
De kinderen van de basisschool komen uit verschillende klassen van de bevolking. Echter 
70% komt uit de allerarmste gezinnen. Deze gezinnen kunnen niet of nauwelijks het 
schoolgeld betalen. Naast de inkomsten uit Nederland zijn de betalende ouders een 
belangrijke bron van inkomsten om zaken aan te kunnen schaffen. Een groot deel van het 
budget gaat op aan voedsel. De leerlingen krijgen elke dag een beker pap en een warme 
maaltijd. Er is aandacht voor de  individuele situatie van het kind, zowel op het gebied van 
leerprestaties als de vaak schrijnende thuissituatie. Als een kind bijvoorbeeld wegblijft van 
school wordt er direct actie ondernomen zodat het kind weer terug komt op school.  
Hoewel het in Kenia de gewoonte is om kinderen vanaf klas 8 op kostschool te doen heeft 
Elim Star de keuze gemaakt dit niet aan te bieden. Dit vanuit het uitgangspunt dat door de 
hoge kwaliteit van het onderwijs de leerlingen klaar zullen zijn om het eindexamen van de 
basisschool met goed gevolg af te leggen. In december 2013 heeft school voor het eerst 
deelgenomen aan het landelijk examen. De kinderen hebben zeer goed gepresteerd en de 
school is in de regio op de 10e plaats geëindigd.  
In 2013 is een start gemaakt met de bouw van de nieuwe basisschool. De fondsen hiervoor 
zijn in samenwerking met Wilde Ganzen geworven. 
 
2014 - 2019 
Met betrekking tot de Elim Star zijn de volgende zaken van belang: 

 Directie en leraren dienen helder te krijgen wat hun visie is betreffende de toekomst 
voor de Elim Star Academy en wat er voor nodig is om deze visie gestalte te geven. 

 In 2014 zal de school verder afgebouwd worden waardoor er tien leslokalen 
beschikbaar zijn. 

 Aanschaf van meubilair en inrichting van de klaslokalen. Hiervoor zal in 2014 
fondsenwerving plaatsvinden. De eerste aanzet hiertoe, ter hoogte van € 15.000 zal 
in samenwerking met Wilde Ganzen gerealiseerd worden. In totaal is rond € 28.000 
benodigd. 

 Aankoop van een perceel grond achter de school zodat er voldoende ruimte komt 
voor speelterrein en, mocht het nodig zijn, verdere uitbreiding met lokalen. 

 De komende vijf jaar zal het maximale aantal leerlingen door kunnen groeien naar 
250. Zoals eerder genoemd zal de financiering hiervan een zeer belangrijk 
aandachtspunt zijn. De verwachting is dat er meer betalende ouders zullen komen 
omdat de Elim Star een goede naam heeft in de omgeving en een nieuw gebouw 
trekt ook nieuwe leerlingen aan.  

 De deskundigheid van de onderwijzers vergroten door het laten volgen van 
trainingen en cursussen op het gebied van communicatieve - en didactische 
vaardigheden en leiderschap. Het inzetten van vrijwilligers uit Nederland, met 
bijvoorbeeld een pedagogische achtergrond, die voor een aantal maanden 
uitgezonden willen worden zal helpend zijn om deze doelstelling te realiseren.  
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God Bless You High School 
De middelbare school van stichting GBYH biedt onderwijs aan 180 studenten in de leeftijd 
vanaf 14 tot 20 jaar. De leerlingen komen uit heel Kenia. Veel van de studenten zijn wees, 
half wees en/of komen uit kansarme gezinnen. Een groot aantal heeft ondanks hun jonge 
leeftijd traumatische ervaringen achter de rug.  
Er wordt elke dag een warme maaltijd aan de studenten verstrekt. Ongeveer 80% van de  
studenten verblijft op de kostschool. Zij gaan alleen tijdens de vakantieperiode naar huis.  
Dhr. Robert Ayora is directeur van de school en hij wordt bijgestaan door een management 
team. De meeste docenten van de High School is al een aantal jaren werkzaam voor GBYH. 
Ook zij kiezen er bewust voor om hier les te geven. Dit vraagt een grote inzet van hen omdat 
veel leerlingen kampen met een leerachterstand en emotionele problemen vanuit hun 
achtergrond. Ook op deze school wordt gekeken naar mogelijkheden voor counseling van de 
studenten. Het plan is een aantal medewerkers hiervoor te trainen. 
Desalniettemin zijn de resultaten van de studenten goed en dat is terug te zien in de totale 
score van de High School in de Keniaanse ranglijst. In de 2013 kwamen zij, voor het derde 
opeenvolgende jaar, als beste school op de eerste plaats in de regio. GBY High School 
behoort tot de 100 beste middelbare scholen uit heel Kenia. 
De school is in 2014 enorm gegroeid en er zijn parallel klassen.  
De afgelopen jaren zijn er verschillende zaken geweest die de aandacht gevraagd hebben 
maar waarvoor nog niet direct een oplossing voor handen was. Zoals een tekort aan 
schoolboeken, lesmateriaal, huisvesting voor de studenten, kantine, leslokaal voor bèta 
vakken, de water- en elektriciteitsvoorziening. 
 
2014 - 2019 
De High School breidt verder uit en de komende vijf jaar zal de ontwikkeling en versteviging 
van de school prioriteit hebben. Dit dient zijn uitwerking te hebben in de volgende punten: 

 Directie en docenten dienen helder te krijgen wat hun visie is betreffende de 
toekomst voor GBY High School en wat er voor nodig is om deze visie gestalte te 
geven. 

 De grote groei van het aantal studenten met trauma’s en psychische klachten brengt 
met zich mee dat er meer nodig is dan onderdak en goede scholing.  Wil je deze 
jongeren uit laten groeien tot evenwichtige volwassenen dan is psychologische 
begeleiding zeer noodzakelijk. Omdat deze jongeren ook veel problemen in de klas 
geven zullen ook de leraren getraind dienen te worden hoe zij op adequate manier 
met deze studenten om kunnen gaan en hen kunnen begeleiden. 

 We hebben met elkaar geconstateerd dat het aanbieden van vakgericht onderwijs in 
een grote behoefte zal voorzien. Immers niet alle studenten kunnen na hun examen 
naar een college of universiteit. Er zal een home science / polytechnic (huishoud / 
technische school) programma ontwikkeld moeten worden waarin men onderwijs 
krijgt in het vak van kleermaker, kok, bakker, bouwvakker en boer. Als vanzelf vloeit 
hier uit voort dat er dan ook geschikte ruimtes en specifieke lesmaterialen dienen te 
komen voor dit type onderwijs. Om dit alles te realiseren zal er een tijdpad met 
fondsenwervingsacties uitgezet worden voor zowel in Kenia als in Nederland. 

 In 2014 zal, afhankelijk van de beschikbare middelen, de watervoorziening definitief 
geregeld worden door het slaan van een waterput en het aanleggen van 
waterleidingen.  
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 Doordat het aantal leerlingen enorm is gegroeid zullen er tijdelijke voorzieningen, in 
de vorm van golfplaten ruimten gerealiseerd worden om alle studenten te kunnen 
huisvesten; twee slaapzalen voor jongens en meisjes, extra douches en toiletten. 
Daarnaast komen er een tijdelijke klaslokalen voor de parallelklassen. 

 Bovengenoemde ruimtes zijn noodoplossingen totdat er duurzame gebouwen voor in 
de plaats komen. Om dit te verwezenlijken zal er een prioriteitenlijst ontwikkeld 
worden inzake de bouw met daaraan gekoppeld een plan voor fondsenwerving voor 
zowel Kenia als hier in Nederland. We zullen met elkaar moeten bekijken wat 
haalbaar is in de komende vijf jaar. 

 Schoolboeken en lesmateriaal blijven een belangrijk aandachtspunt. Zij zijn 
onontbeerlijk voor het behalen van goede resultaten. Het lijkt er op dat met name in 
Kenia er steeds meer organisaties komen die zich op dit punt in willen zetten om 
scholen te faciliteren. 

 De deskundigheid van de docenten vergroten door het laten volgen van trainingen en 
cursussen op het gebied van communicatieve - en didactische vaardigheden en 
leiderschap. Het inzetten van vrijwilligers met bijvoorbeeld een pedagogische 
achtergrond, die voor een aantal maanden uitgezonden willen worden zal helpend 
zijn om deze doelstelling te realiseren.  

De eerste hulppost 
Dit is een eerste hulppost op Kapkoi voor mensen in de directe omgeving en voor de 
studenten van de GBY High School. Sinds 2012 is het bezoek niet toegenomen. De Keniaanse 
overheid is begonnen met het gratis verstrekken van bepaalde medische voorzieningen. 
Omdat voor de toekomst niet geheel helder is wat nu werkelijk de behoefte is aan medische 
zorg ter plekke, is besloten niet te beginnen met de bouw van een bevallingsruimte voor 
zwangere vrouwen. 
Er is een verpleegkundige werkzaam. Met name studenten maken hier gebruik van. 
 
2014 - 2019 
In 2014 zal er gekeken worden of het mogelijk is om, in een samenwerking met het 
ziekenhuis in Kitale, de eerste hulppost nieuw leven in te blazen. Artsen van dit ziekenhuis 
zouden bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van onze voorzieningen zoals het gebouw en 
het personeel.  
Het zal moeten blijken of dit project daadwerkelijk in een behoefte voorziet of dat de 
gezondheidszorg voor met name de studenten op een ander manier geregeld dient te 
worden. 
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Naaiatelier 
Sinds de start van GBYH zijn er diverse initiatieven ontwikkeld om naailessen te geven aan 
mensen uit de omgeving van Kapkoi/Kitale als ook aan studenten van de GBY High School.  
Er zijn goede naaimachines uit Nederland gedoneerd.  
Als naaidocent is Beatrice Nyamongo in dienst van GBYH. Zij is professioneel geschoold. 
Door mensen het beroep van kleermaker/kleermaakster te leren zijn zij in staat om kleding 
te maken c.q. te verkopen. Dit is een mogelijkheid om een zelfstandig inkomen te verdienen.  
 
Het naaiatelier biedt aan GBYH de mogelijkheid om een eigen fondsenstroom op gang te 
brengen. Er kan geld worden verdiend met het maken van schoolkleding voor leerlingen van 
de Elim Star Academy, voor studenten van de GBY High school en voor andere scholen in de 
omgeving.  
Daarnaast kunnen er textiel producten worden gemaakt voor de verkoop in Kenia en/of 
Nederland, zoals het maken van onder andere schorten. 
De ruimte die op Kapkoi in gebruik was als naaiatelier wordt momenteel als 
slaapgelegenheid gebruikt door studenten van de GBY High School. Dit als gevolg van de 
toename van het aantal studenten dat op de kostschool verblijft. 
In 2013 is gestart met het werven van fondsen voor de bouw van een eigen, goed ingericht, 
naaiatelier.  
 

2014-2019 
Om te komen tot een duurzame opzet van het naaiatelier zal gewerkt worden aan de 
volgende punten: 

 Het opzetten van een goede werkorganisatie. Waarbij mensen, onder management 
van de GBYH organisatie, naaiwerkzaamheden uitvoeren die inkomsten genereren 
voor het werk van GBYH. 

 Hiertoe wordt gezocht naar een goede projectleider. 

 Als de fondsen beschikbaar zijn, zal er gestart worden met de bouw van een eigen 
locatie voor het naaiatelier. 

 Naast eigen werkzaamheden zal worden onderzocht of er sprake kan zijn van een 
accreditatie als “home science” school. Op termijn kunnen hier ook andere 
beroepsopleidingen in onder worden gebracht. 

 Er zal een goed financieel plan worden opgesteld door de projectleider. Het 
monitoren van de inkomsten en uitgaven zal worden gecontroleerd door de 
boekhouder van GBYH. 
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5. Voorlichting 
 
Stichting GBYH zet zich in voor de meest kwetsbare en kansarme medemens in Kenia. Tot 
deze categorie behoren wezen, half-wezen, allerarmsten en weduwen.  Juist deze categorie 
willen we een kans geven op een betere toekomst. Onze donateurs en vrijwilligers 
herkennen zich in onze doelstellingen en visie. Zij zijn te vinden in alle lagen van de 
bevolking, ouderen en jongeren, laag of hoog opgeleid. De voorlichtingsactiviteiten worden 
dus gericht op alle lagen van de bevolking. 
 
De voorlichtingsactiviteiten kunnen worden opgesplitst in: 

1. Voorlichtingsactiviteiten gericht op het vergroten van draagvlak voor het werk van 
stichting GBYH; 

2. Voorlichtingsactiviteiten gericht op het werven van donateurs; 
3. Voorlichtingsactiviteiten gericht op het verwerven van eenmalige donaties 

    
1. Voorlichtingsactiviteiten gericht op het vergroten van draagvlak voor het werk van 
stichting GBYH: 
Als maatschappelijke organisatie heeft Stichting GBYH de taak om voorlichting te bieden 
over de situatie van onze doelgroep in Kenia en hoe Nederlandse organisaties kunnen 
bijdragen aan het verbeteren van deze situatie. Deze vorm van voorlichting zal gericht zijn 
op het geven van presentaties aan verschillende doelgroepen en het verzorgen en 
verspreiden van informatief materiaal. 
 
2. Voorlichtingsactiviteiten gericht op het werven van donateurs: 
Om op de lange duur minder afhankelijk te worden van incidentele donaties en subsidies 
zullen wij extra aandacht besteden aan het werven van donateurs.  
Dit gebeurt op de momenten dat wij voorlichting kunnen geven en op momenten dat wij 
informatie materiaal kunnen verspreiden. 
De donateurs worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen door middel van 
nieuwsbrieven, de website en facebook. 
Daarnaast hebben wij een aantal donateurs die specifiek een donatie geven met als 
bestemming het schoolgeld voor een kind. Ook in Kenia is een activiteit gestart, “ Educate a 
child”, met als doel structurele sponsoring van kansarme leerlingen. 
 
Alle donateurs en vrijwilligers krijgen één keer per jaar een bedankkaart. 
 
3. Voorlichtingsactiviteiten gericht op het verwerven van eenmalige donateurs: 
Deze actie bestaat voornamelijk uit activiteiten die gericht zijn op eenmalige acties, waarbij 
opdat moment aan een groep mensen voorlichting gegeven wordt over GBYH. Dit kan 
bijvoorbeeld een eenmalige sportactiviteit zijn, of een autowasdag. Deze acties staan 
meestal in het teken van het verwerven van financiën ten behoeve van een lopend project. 
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6. Administratie en beloningsbeleid 
 
De voorzitter en de penningmeester zijn bevoegd tot het beheren van het 
stichtingsvermogen en het overboeken van door het bestuur goedgekeurde donaties en 
eventuele andere kosten. 
De administratie en het postverkeer wordt regelmatig bijgehouden en tijdens de 
vergaderingen worden de financiën, de inkomende en uitgaande post en andere van belang 
zijnde zaken besproken. 
De penningmeester laat tijdens de vergadering een overzicht zien over het verloop van de 
baten en lasten en bespreekt dit met de bestuursleden. 
 
Beloningsbeleid 
Stichting God Bless You Homes heeft geen medewerkers in dienst, iedereen werkt geheel 
vrijwillig. Het streven is de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden. 
 
Reizen naar Kenia: 
De reiskosten naar Kenia door de bestuursleden (ongeveer 1 keer per jaar) worden niet door 
de stichting vergoed, ook de verblijfkosten worden door de bestuursleden zelf betaald. 
Deze bezoeken zijn nodig om het bestuur in Kenia te ontmoeten, projecten te bespreken en 
te bekijken, beleid te ontwikkelen, alle medewerkers te ontmoeten, ons netwerk uit te 
breiden en de kinderen van de Homes weer te ontmoeten. Gemaakte kosten in Kenia ten 
behoeve van de projecten zoals bijvoorbeeld aanschaf van kleding voor de kinderen of 
schoolmateriaal, worden wel vergoed. 
Wanneer vrijwilligers naar Kenia reizen worden reis-en verblijfskosten door hen zelf betaald.  
  
Reizen binnen Nederland: 
Alle reiskosten nodig voor vergaderingen, acties en bijeenkomsten enz. worden niet 
gedeclareerd, maar worden door bestuursleden zelf betaald. 
 
Kantoorhuisvestiging  
Het kantoor bevindt zich op het adres van één van de bestuursleden en wordt gratis 
beschikbaar gesteld. 
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Financiën 
Onderstaand een overzicht van de baten en lasten van de afgelopen drie jaren: 

   2013  2012  2011  

   € € € € € € 
         

Baten uit eigen fondswerving       

         

Collecten   0  0  520  

Donaties, giften   78.325  78.424  77.876  

Acties                                0  0  3.366  

Overige activiteiten  0  0  0  

Totaal baten uit eigen fondswerving  78.325  78.424  81.762 

Kosten eigen fondswerving       

         

(In)directe verwervingskosten 0  0  0  

Uitvoeringskosten eigen organisatie -2.285  -2416  -521  

Totaal kosten eigen fondswerving  -2.285  -2416  -521 
In % van de baten uit eigen 
fondswerving  -2,90%  -3,10%  -0,60% 

         

Resultaten verkopen artikelen  6.428  3.827  2.538 

Totaal resultaat eigen fondswerving  82.468  79.835  83.779 

         

Overige inkomsten        

         

Aandeel in gezamenlijke acties 9.072  6.413  0  

Aandeel in acties van derden 0  0  0  

Subsidies van overheden en derden 1.254  1.530  6.070  

Resultaat beleggingen 0  0  0  

Overige baten en lasten 0  0  0  

Totaal overige inkomsten  10.326  7.943  6.070 

         

Beschikbaar voor de doelstelling  92.794  87.778  89.849 

         

Besteding aan de doelstelling 71.860  81.059  91.463  

Kosten beheer en administratie 295  361  409  

Totaal besteed aan de doelstelling  72.155  81.420  91.872 

         

Resultaat    20.639  6.358  -2.023 

         

Bestemming:        

Bestemmingsreserve   8.523  11.463 (-) 2.039 

Bestemmingsfonds projecten  12.116        (-) 5105  16 

    20.639  6.358 (-) 2.023 

 


