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1. Algemene gegevens stichting

Naam: A Smile From Kenya

RSIN nummer: 855076136

Telefoonnummer: +31 6 51088207

Email adres: info@asmilefromkenya.com

KVK nummer: 63063018 ingeschreven per 07-04-2015

Bankrekeningnummer: NL95 RABO 0304703087

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Jet Schenk

Vicevoorzitter: Simone van der Vlist

Penningmeester: Boaz Struik

Algemeen bestuurslid: Joanne van der Vlist

Secretaris: Karlijn Schenk



2. Inleiding

Deze stichting kent haar oorsprong in het jaar 2010, en is opgericht door Jet Schenk uit Wijngaarden.

Zij werkt vanaf het begin samen met Esther uit Mtangani in Kenia. Door de jaren heen zijn er steeds

meer mensen uit Nederland betrokken geraakt bij A Smile From Kenya en zijn er verschillende

initiatieven van de grond gekomen: een school, een kerkgebouw, een vrouwenteam dat samenwerkt

aan allerlei handgemaakte, unieke producten en onze laatste 3 nieuwe projecten: Amazing You! Next

to You! & Side by Side!

Vanaf 2010 is er beetje bij beetje gebouwd aan de uitbreiding van de school. In 2010 was het een

lemen gebouwtje, 1 ruimte met 4 leeftijdsgroepjes in elke hoek en 1 juf, Esther. In totaal waren er toen

zo’n 20 kinderen. langzaamaan groeide dit aantal en in de 2012 startten we met het bouwen van een

‘stenen’ gebouwtje. Een schooltje met 4 lokalen en dus ook 4 juffen. in de jaren die volgden kwam er

een wateraansluiting, elektriciteit, nieuw sanitair, lesmaterialen en speeltoestellen. Esther ging in de

schoolvakanties naar een speciale school voor juffen, zodat ze daar ook haar echte kwalificatie voor

kon behalen. Ze slaagde met vlag en wimpel en 2 van de nieuwe juffen volgden haar voorbeeld.

Ondertussen startten we met het ‘school feeding program’, de kinderen krijgen vanaf dat moment op

school rond 10 uur pap, een speciale soort met hoge voedingswaarde. en tussen de middag een

warme lunch. Deze bestaat altijd uit iets van rijst of ugali (maispap), groenten (tomaten/ui/boontjes) en

iets van fruit (banaan/watermeloen/mango). Het prachtige was dat de kinderen, inmiddels zo’n 80,

veel gezonder werden; levendiger, betere concentratie en veel minder ziek.

Ook het kerkgebouw werd groter gebouwd, een stevig dak, gestucte muren, stoelen aangeschaft,

muziekinstrumenten erbij en het aantal gemeenteleden groeide en groeide.

Tussen het schooltje en de kerk in bouwden we in 2015 een nieuwe grote ruimte, the Hall: een

multifunctionele plek, om te gebruiken voor zowel schooldoeleinden als voor de kerk.Rondom

dezelfde tijd bleek er behoefte om vrouwen een plek te geven waar ze elkaar konden ontmoeten en

ontwikkelen en het idee ontstond om voor hen een atelier/werkplaats op te richten. Een plek waar ze

van elkaar kunnen leren, met elkaar hun zorgen kunnen delen én ondertussen mooie dingen maken

met hun handen.

De school groeide, meer en meer ouders begonnen te geloven in onderwijs en het bestaande

gebouwtje werd te klein. In 2018 hebben we besloten een uitbreiding te bouwen. 2 grote lokalen. Die

moesten voldoen aan de nieuwe overheidseisen. twee extra juffen erbij, In 2019 niet alleen de

opening van deze nieuwe uitbreiding maar ook de goedkeuring van de overheid dat we voldoen aan

de nieuwe eisen qua gebouw én qua opleidingsniveau. Een hele mijlpaal en in Kenia geen sinecure.

Als gevolg van de Corona pandemie moesten alle kinderen in Kenia een vol jaar onderwijs missen;

scholen moesten dicht en iedereen bleef thuis. De nood werd nog hoger dan ander, de economie

kwam stil te liggen, er was nog minder werk dan normaal en kinderen waren de hele dag thuis. Geen

inkomen, geen eten, geen onderwijs. Dit resulteerde in een ongelofelijke groei van ongewenste



zwangerschappen van jonge tot zeer jonge meisjes. Misbruik van jongens én meisjes. Nóg meer

honger, armoede en verdriet. De roep om hulp hiervoor kwam echt vanuit de gemeenschap. Kinderen

bleken niet te weten dat hun lichaam van henzelf is. Dat je je honger kunt stillen als je jezelf ‘verkoopt’

en daar wat geld voor krijgt. Dat frustratie van ouders en andere volwassenen groeide en werd

afgereageerd op de kinderen met fysieke mishandeling en mentale verwaarlozing. Zoekend naar een

weg om meer bewustwording te creëren, kennis te vergroten omtrent seksualiteit, het doorbreken van

de taboe cultuur en het vergroten van hun zelfbewustzijn, ontstond Amazing You! Een lesprogramma

wat we ontwikkelden voor de kring van kinderen, pubers, jong volwassenen en hun ouders in en rond

Mtangani. In onze gedachte voor zo’n 300 betrokkenen. In April 2020 bezochten we Kenia opnieuw

en ondanks de Corona beperkingen konden we er mee aan de slag. Al op dag 2 bleek de behoefte

aan deze informatie zoveel groter dan gedacht; we kwamen via Esther in contact met een

‘headmaster’ van een grote primary school in Malindi en hij omarmde het idee volledig. diezelfde dag

deelde hij het met collega-headmasters ende vraag ontstond of we dit als en lesprogramma op hun

scholen wilden gaan geven…Het werd een uitdaging die we graag aangingen en vanaf juli 2021 werd

het een try-out project op 7 basisscholen. Inmiddels is er een volledig goedgekeurd educatie

programma wat gegeven wordt aan 10000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Met goedkeuring en

ondersteuning vanuit de county education officer, de director of Kilifi county youth, gender and sports,

de Child protection Service en de Curriculum officer van de centrale overheid. Een ieder van hen

onderstreept het belang van dit programma en zijn verheugd over de openheid die hierdoor over dit

onderwerp is ontstaan. Prachtig en ongelooflijk fijn…maar; als gevolg hiervan komen meer en meer

schrijnende zaken aan het licht. Jongens en meisjes die leven onder zeer verdrietige

omstandigheden. Verstoten en alleen gelaten soms, zwanger en of misbruikt, verwaarloosd,

beschadigd en eenzaam.. Juist voor deze groep jongens en meiden zijn we opnieuw een programma

gaan ontwikkelen, een handvat waar ze zich aan vast kunnen houden. weer toekomst kunnen gaan

zien en hun verdriet een plaats kunnen gaan geven: Next to You! Speciaal voor de zwangere meisjes

én zij die net bevallen zijn en niet meer naar school kunnen of mogen is er een derde programma;

Side by Side! Om naast hen te staan, ervoor hen te zijn, met raad en daad. Over zwanger zijn, over

bevallen, over wat mis kan gaan en over hoe ze een gezonde baby kunnen krijgen waar ze van

kunnen en mogen leren houden, over de zorg voor hun kleintje én over de zorg van zichzelf. Het

hervinden van een toekomst in school of met met life-skills.



3. Visie en missie

Visie
‘A world where all people are equal and independent, within their healthy, empowered and joyful

communities.’

Een wereld waarin alle mensen gelijk en onafhankelijk zijn, binnen hun gezonde, mondige en

vreugdevolle gemeenschappen.

Missie

‘We empower women to unleash a chain of empowerment onto their families, communities and nation

consequently.’

A Smile From Kenya heeft als doel vrouwen en kinderen te helpen om hun persoonlijke groei en
ontwikkeling te verwezenlijken, zodanig dat ze hun kennis en kunde kunnen uitdragen in de families
en gemeenschap waarin zij leven.

Ons grootste doel is om zelfvertrouwen en zelfstandigheid te creëren door middel van educatieve
projecten basisonderwijs, seksuele  dan ontstaat er een zelfvoorzienende gemeenschap waarin
gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid leidend zijn. Wij creëren samen met de plaatselijke bevolking
projecten die vrouwen en vervolgens hun gezinnen, hun gemeenschappen en idealiter mondiger
maken. We doen dit terwijl we onze Smile Values belichamen - we zijn gelijkwaardig, zelfverzekerd,
respectvol, empowered en delen.

In de afgelopen jaren zijn er hiervoor diverse projecten opgezet om deze vrouwen en kinderen te
helpen. We hebben bijvoorbeeld een school waar 160 kinderen elke dag naar school gaan en 2 keer
per dag een maaltijd ontvangen. Een atelier waar vrouwen prachtige manden maken die dan weer in
Nederland worden verkocht. Er is een kerkgebouw waar elke zondag veel families samenkomen, en
er is een project met een grote moestuin zodat de gemeenschap van Mtangani, waar wij actief zijn,
meer zelfvoorzienend wordt.



4. Doelgroep

Onze belangrijkste doelgroep zijn kinderen(0-18 jaar) en vrouwen in Malindi, Kenia.

Doelgroep per project:

Amazing you! Voorlichtingsprogramma voor meer kennis omtrent seksualiteit. Dit wordt op dit

moment gegeven aan 10.000 kinderen tussen de 3 en 18 jaar.

Next to you! Betreft dezelfde doelgroep als Amazing You! echter is dit project speciaal gericht op

kinderen die niet meer naar school kunnen of durven gaan door seksueel misbruik.

Side by Side! Denk hierbij aan zeer jonge misbruikte meisjes die zwanger zijn en vaak worden

verstoten uit hun familie, meisjes van 10, 11, 12 jaar soms.

Hand in Hand! Volwassen vrouwen.

Down to earth! Volwassen vrouwen

Wings of love! Kinderen van 3 tot en met 8 jaar.

Kerk Alle mannen, vrouwen, jongens, en meisjes uit de gemeenschap Mtangani in Malindi.

Onderwijsbeurzen Studenten die na het voorgezet onderwijs een studie willen volgen maar hier

geen middelen voor hebben.



5. Organisatie

De stichting A Smile From Kenya is in 2015 opgericht en is statutair gevestigd te Wijngaarden. De

bestuurders van de stichting zijn:

Voorzitter:Jet Schenk

Vice voorzitter: Simone van der Vlist

Penningmeester: Boaz Struik

Algemeen bestuurslid: Joanne van der Vlist

Secretaris: Karlijn Schenk

Maandelijks zal er een vergadering zijn waarbij de voortgang en status van de projecten zal worden

besproken en waar bij besluiten worden genomen ten behoeve van de missie en visie van de

stichting. Het bestuur zal wanneer nodig  afreizen naar Malindi om de status van de projecten te

monitoren. De laatste 7 jaar was dit gemiddeld 2 keer per jaar.

Vanwege de aard en omvang van de projecten is er tot nu toe voor gekozen om een stichting in

Nederland aan te houden, met intensieve contacten met het lokale team in Mtangani. Mocht er in de

toekomst aanleiding voor zijn. Dan zal er gekozen worden om een lokale CBO(community based

organization) op te zetten in Kenia met een gemengd bestuur van lokale mensen en een aantal

bestuurders van A Smile From Kenya. Tot op heden mist de noodzaak echter om dit op deze wijze te

organiseren.

Het is de hoop en verwachting van het bestuur dat in 2022 een ANBI-status zal worden toegekend.

Dit zou betekenen dat het makkelijk wordt voor stakeholders om te doneren aan A Smile From Kenya.

Uiteraard zal het bestuur alles in het werk stellen om te voldoen, en te blijven voldoen aan de

voorwaarden die behoren bij een ANBI-status.



6. Bestuur

Het Bestuur bestaat uit 5 personen, waaronder een voorzitter, vice voorzitter, penningmeester,

secretaris, en algemeen bestuurslid.

Het bestuur komt ten minste een keer per 2 maanden, en vaak ook een keer per maand bijeen voor

een vergadering. Tijdens deze vergadering worden notulen gemaakt en de voortgang van projecten

bewaakt en besluiten genomen om een voorspoedige en duurzame voortgang te waarborgen. Het

beleidsplan zal worden gebruikt als leidraad voor de vergaderingen. Overige onderwerpen mogen

worden aangedragen door elk individueel bestuurslid.

Kosten gemaakt door bestuursleden voor vergaderingen en reizen naar Kenia komen nooit voor

rekening van A Smile From Kenya. Tevens wordt van bestuursleden een actieve bijdrage verwacht

om de projecten te verwezenlijken.

De doelstellingen van het bestuur zijn:

-het bewaken van de financiën.

-contact onderhouden met de teams van de verschillende projecten.

-het ontwikkelen en mede uitvoeren van bestaande en nieuwe projecten.

-het verder professionaliseren van de stichting.

-het werven van fondsen ten behoeve van de projecten.



7.  Projecten

Stichting A Smile From Kenia werkt aan verschillende projecten om de doelstellingen te kunnen

verwezenlijken. Hieronder een beschrijving van de projecten per heden.

• Amazing You! Dit project gaat om het organiseren van meer kennis omtrent seksualiteit. De

doelgroepen van dit project zijn meisjes en jongens tussen 3 en 18 jaar, maar ook hun ouders en jong

volwassenen. De redenen voor dit initiatief vanuit de gemeenschap waren onder andere de enorme

recente toename van tienerzwangerschappen en seksueel misbruik, een gebrek aan kennis en een

algemene taboe cultuur betreft seksualiteit. Dit uitgewerkte lesprogramma wordt gegeven aan alle

primary school klassen op 7 scholen rond Mtangani aan inmiddels 10.000 kinderen.

• Next to You! Vanuit de Amazing You! lessen komen soms zeer schrijnende gevallen naar voren;

Jongens en meiden die soms dagelijks seksueel worden mishandeld en niet meer naar school durven

of kunnen, met hen gaan we aan het werk om weerbaarder te worden met hulp van social workers en

speciale lesprogramma”s

• Side by Side! Denk hierbij aan zeer jonge misbruikte meisjes die zwanger zijn en vaak worden

verstoten uit hun familie, meisjes van 10, 11, 12 jaar soms. Die geen kant op kunnen. Voor hén zijn

we nu aan een speciaal programma aan het werken, om zowel de jonge moeders als de baby’s

toekomstperspectief te kunnen bieden en hen zowel praktisch als emotioneel te ondersteunen.

• Hand in Hand! In ons fijne atelier komt dagelijks een groep prachtige vrouwen bij elkaar om samen

te werken aan het maken van palmblad en sisal manden, mango houten pollepels, handgeweven

kussens en nog meer moois. Ze doen dit elke middag en behalve dat ze zo hun eigen inkomen

verdienen is het ook een plek waar ze hun zorgen én hun plezier kunnen delen. Er wordt gehuild,

gelachen en geleerd! Maar er mogen meer werkplekken komen mét naaimachines, weeframen,

materialen.

• Down to Earth! Het moestuinproject zijn we in de Corona periode gestart, zodat een groep vrouwen

zelf hun groenten/maïs/aardappelen kunnen verbouwen om hun gezinnen in deze extra moeilijke tijd

te kunnen voeden. 2x per jaar is het planting-season, moet de bodem bewerkt worden en zijn er ook

steeds opnieuw zaden en meststoffen nodig.

• Wings of love! Het faciliteren en onderhouden van de school waar zo’n 100-150 kinderen dagelijks

onderwijs krijgen van 5 opgeleide liefdevolle juffen en ieder kind elke dag een warme, gezonde

maaltijd krijgt.

• Overige hulp Naast de bovengenoemde projecten zal er van tijd tot tijd andere hulp geboden

worden in Malindi, en met name de wijk Mtangani. Bijvoorbeeld aan de kerk in Mtangani, welke een

belangrijke sociale rol vervult, heeft onderhoud nodig, de plastic stoelen zijn aan vervanging toe en

die zouden we graag van hout willen laten maken door lokale timmerlieden; duurzamer aan alle

kanten. Of bijvoorbeeld het verstrekken van onderwijsbeurzen aan veelbelovende studenten die niet

de middelen hebben om schoolgeld te betalen. Overige hulp dient altijd in lijn te zijn met de missie en

visie van A Smile From Kenya.



8. Financiën

Wijze van verwerving inkomsten
De inkomsten van A Smile From Kenya bestaan uit giften, donaties, sponsoring, het vragen van giften

aan klanten van Jet Schenk, en het organiseren van evenementen met als doel inkomsten te

verwerven.

Jaarrekening
Elk jaar zal er een jaarrekening en bestuursverslag worden openbaar worden gepubliceerd. De

penningmeester zal deze opstellen, het volledige bestuur zal in een vergadering de jaarrekening en

het bestuursverslag goedkeuren. Hiermee zal de stichting alle uitgaven transparant verantwoorden

voor relevante stakeholders. Voor de meest recente versie van de jaarrekening en het

bestuursverslag verwijzen wij graag door naar de website.

Beleid

De voorzitter is de enige met toegang tot de rekening van  A Smile From Kenya. De penningmeester

zal elke transactie beoordelen op juistheid en rechtmatigheid. Elke uitgave zal ten minste door 2

andere bestuursleden moeten worden goedgekeurd. Dit heeft als doel het risico op fraude te

beperken tot nihil, alsmede de ontvangen gelden verantwoordelijk, efficiënt, en effectief te besteden

ten behoeve van de missie en visie van A Smile From Kenya.

De kernpunten van het financiële beleid zijn het voeren van een duidelijke administratie. Het laag

houden van overheadkosten. (Zo zal elk bestuurslid alle werkzaamheden ten behoeve van de

stichting onbezoldigd uitvoeren.) En het realistisch begroten van de kosten van verschillende

projecten zodat deze voor de langere termijn kunnen worden uitgevoerd.



9. Meerjarenplan
2022:
Voor 2022 heeft A Smile From kenya de volgende doelstellingen:

1. Het uitvoeren en ontwikkelen van de huidige projecten. Daarnaast zullen in 2022 de projecten

Next to You, en Side by Side worden gelanceerd. Het evalueren en doorontwikkelen van deze

programma’s heeft dan ook hoge prioriteit in 2022.

2. Het professionaliseren van de organisatie van A Smile From Kenya. Het voldoen en blijven

voldoen aan alle voorwaarden van een ANBI-Status heeft daarbij hoge prioriteit.

3. Het uitbreiden van het Side by Side project. Het opzetten van een baby daycare, waardoor

meisjes met baby’s hun educatie kunnen voortzetten terwijl er voor hun kinderen wordt

gezorgd.

2023:
1. Het uitbreiden van de reikwijdte van het Amazing you! projectin de regio Kilifi. Meer scholen

laten aansluiten om zo een nog grotere impact te hebben met het curriculum.

2. Het uitbreiden van het Side by Side project. Schooluitval vanwege zwangerschap bij kinderen

beperken door het koppelen van deze kinderen aan sponsors in Nederland.

3. Het evalueren, ontwikkelen, en uitbreiden van het Next to You! project. Door maandelijks

gesprekken te hebben met de betrokken werknemers. Vanuit deze informatie het project

verder uitbreiden.

2024:
1. De dagelijkse leiding van verschillende projecten uit handen geven aan een bestuur in Kenia.

2. Het process omtrent van fondswerving verder ontwikkelen zodat de projecten op de lange

termijn duurzaam kunnen worden uitgevoerd.



Opgesteld 10-3-2022 door Boaz Struik en Jet Schenk.

Goedgekeurd door het bestuur op 14-3-2022


