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Doelstelling, Beleid en Bestuur 

 

DOELSTELLING 

Stichting Baraka ondersteunt projecten in Afrika (focus op Kenia) die kansarme jongeren helpen zich 

te ontwikkelen tot waardevolle en kansrijke mensen in de samenleving. Deze projecten 

ondersteunen een programma waarin jongeren onderwijs krijgen (variërend van lagere school tot 

middelbaar onderwijs afhankelijk van hun begin niveau) en in een training-on-the-job opgeleid 

worden tot agrarisch medewerker. Sommigen brengen het dan op den duur zelfs tot bedrijfsleider. 

 

De primaire doelgroep vormen (straat)jongens uit de sloppenwijken van Nairobi. In 2018 is ook een 

begin gemaakt om ex-gedetineerde straatjongens op te nemen in het opleidingscurriculum. In 

overleg met de directie van een van de gevangenissen in Nairobi (Kamiti), worden jongens 

geselecteerd die geacht worden het curriculum met goed gevolg te doorlopen. 

 

Zwakke (meestal afwezige) gezinsstructuren zijn een belangrijke factor in de achterstand die veel 

kinderen op vroege leeftijd oplopen. Om die reden participeren wij ook in een programma dat het 

onderwijs van jonge kinderen subsidieert (Riziki kids). 

 

BELEID 

Baraka richt zich specifiek op het werven van fondsen voor deze programma’s. Voor het aanboren 

van fondsen gebruikt de stichting eigen contacten, presentaties, folders en haar website. De 

daadwerkelijke uitvoering (en eindverantwoordelijkheid) van de projecten ligt evenwel bij de 

Afrikaanse organisatie(s) zelf. Wel houden we de besteding van de uitgegeven middelen in het oog, 

om zelf ook verantwoording af te kunnen leggen aan onze sponsors. Mede om die reden wordt 

regelmatig (zo mogelijk eens per jaar) door een bestuurslid een bezoek gebracht op locatie. Dan 

worden de projecten bekeken en de actuele situatie besproken. Daarnaast is een dergelijk bezoek 

ook een bemoediging voor het hele team, dat vaak onder moeilijke omstandigheden hun werk doet. 

In 2020 heeft een dergelijk bezoek niet plaatsgevonden vanwege de wereldwijde Covid19 pandemie. 

 
In Kenia worden de activiteiten uitgevoerd onder toezicht van Afrilift, een Keniaanse stichting, die 

volgens Keniaanse wet- en regelgeving opereert. Baraka en de stichting Afrilift in Nairobi zijn voor 

hun activiteiten geheel afhankelijk van sponsors. Zonder de voortdurende steun van hen zou dit werk 

niet mogelijk zijn.  

Naast de fondswerving voor projecten draagt onze stichting zorg voor (im)materiële ondersteuning in 

het  levensonderhoud van haar medewerkers in de meest brede zin. Te denken valt aan financieel 

beheer, verzekeringen, verzorgen mailings, bijhouden website e.d. 

 

Wij zijn dankbaar dat elk jaar weer verschillende fondsen, particulieren en veel vrienden bereid zijn 

om dit prachtige werk te ondersteunen. 
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BESTUUR 

Onze Stichting heeft vanaf haar oprichting een erkenning als ANBI-stichting. Giften aan Baraka zijn op 

basis hiervan aftrekbaar voor de belastingen: 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ 

Zoekwoord: Baraka (Heemstede). RSIN: 8139 74 975 Reg. Nr. A 21015. 

 

Baraka is acroniem voor Begeleiding, Advies en Resultaatgerichte Acties voor KansArmen 

 
De stichting is in december 2004 opgericht en is ingeschreven onder nummer 3421 7149 bij de 

Kamer van Koophandel en zetelt in Haarlem. Baraka is een zelfstandige stichting en is deelnemer bij 

Missie Nederland te Driebergen (voorheen EZA) en partner bij de Stichting Afrilift in Nairobi. Op onze 

website (www.stichtingbaraka.nl) staat uitgebreidere en actuele informatie over Afrilift en onze 

stichting; o.a. twee videopresentaties (roeping van Jolanda en een uitzending over haar werk door de 

Evangelische Omroep). 

 

De samenstelling van het bestuur was in 2020 als volgt: 

 

• Drs. R. Kool MBA Hoofddorp Voorzitter 

• Dhr. H. Kuiphof BEc Heemstede Secretaris 

• Drs. C.A. Wesselius Leimuiden Penningmeester 

• Dhr. J.W. Ravesloot Abbenes Fondswerving 

• Dhr. W.A. Scholten Haarlem Lid. 

 

Per 25 februari 2021 is Dhr. H. Kuiphof teruggetreden als bestuurslid; hij blijft aan de stichting 

verbonden als bestuursadviseur. In zijn plaats is benoemd als lid: Mevr. G.V. Abrahamse (35) uit Ede. 

Dhr. R. Kool neemt, naast het voorzitterschap, vooralsnog de functie van secretaris waar. 

 
  

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
http://www.stichtingbaraka.nl/
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Jaarverslag door Jolanda Kuiphof, directeur Afrilift 
 

Door de heersende Covid19 pandemie was 2020 een vreemd jaar. Voor iedereen, en dus ook hier 

voor ons in Kenia. Ondanks alle tegenslag en maatschappelijke blokkades zijn er goede dingen 

gebeurd. 

Hieronder volgt de voortgang van de projecten, een update over ons gezin en een doorkijk naar de 

doelen voor 2021 en verder. 

 

Kibera openluchtproject  

Begin dit kalender jaar waren we net ‘verhuisd’ naar een nieuwe plek in Kibera (de grootste 

sloppenwijk in Nairobi). Helaas mochten we vanaf maart een tijdje niet meer in dezelfde vorm samen 

komen, maar onze staf bleek creatief! Ook zorgden wij ervoor dat in de tijden dat we elkaar niet 

konden zien er toch eten voor de straatjongens was. Soms door zakken met etenswaren in kleinere 

groepen achter te laten, andere keren door een maaltijd voor ze te betalen ‘op credit’ in een kiosk in 

Kibera. Al met al zijn er ondanks alle Covid19 maatregelen toch nog drie groepen jongens uit Kibera 

naar de farm gegaan! 

 

Het leven van de jongens in onze doelgroep was al niet makkelijk, maar door de maatregelen werd 

hun situatie nog moeilijker dan normaal. We hebben meer dan gemiddeld lastige situaties gehad, 

waarin we soms jongens moesten weigeren. Dit werd niet altijd in dank afgenomen. Met zoveel 

mogelijk wijsheid en soms ook met een afscheidsgift proberen we op een goede manier uit elkaar te 

gaan. Daarbij staat veiligheid voorop. Vaak moet er dan een afweging worden gemaakt tussen de 

nood van de jongens en de veiligheid van de staf en andere jongens op de farm. 

 

Osiligi farm, de boerderij  

Op de farm hebben we een goed jaar gehad! Wij hoefden niet te sluiten omdat we residentiele hulp 

bieden voor jongens waarvan velen geen andere plek hebben. Wel moesten we een aantal dingen 

aanpassen (bv. Installeren van ‘handwas stations’). Met hulp van EO Metterdaad hebben we een 

isolatie kamer kunnen bouwen! Deze is bestemd voor de nieuwe jongens voor de eerste tien dagen 

van hun verblijf op de farm of voor jongens die naar de stad moeten voor urgente redenen en weer 

terugkomen. Dit heeft geweldig geholpen. De ruimte is veel gebruikt en wordt nog steeds regelmatig 

gebruikt!  

We begonnen dit jaar met 23 jongens, 10 zijn geslaagd of naar andere plekken gegaan. Er kwamen 14 

jongens bij. We eindigden dus met 27 jongens, een mooi aantal! Twee hiervan kwamen in december 

uit de gevangenis (Kamiti) en konden mooi nog de kerst bij ons vieren!  

We hebben geweldige veranderingen gezien in de levens van de jongens en aan het einde van dit 

jaar hebben we een doopdienst gehouden. De eerste groep uit de gevangenis is nu in het hoogste 

level en zal naar verwachting begin 2021 slagen en bij een boer gaan werken.  

 

Wel merken we dat de overheid strikter wordt op onze projecten en wij moeten meer 

verantwoording afleggen aan de lokale autoriteiten. Dat wordt meer werk en bureaucratie; hopelijk 

levert het ook wat op wanneer we hen nodig hebben! 

 

De counselor/sociaal werker op de farm werkt nu al 10 jaar met ons en heeft veel jongens zien 

komen en gaan! De landbouw manager heeft een functie buiten Afrilift gekregen en we hebben voor 

hem een goede vervanger gevonden. 
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Partnership  

Dit jaar kwamen we erachter dat er bij onze buurfarm een Nederlander betrokken is als bestuurslid. 

Wij hebben contact met hem gezocht en gesproken over een eventueel partnership. Hij was al bezig 

met een partnership met een organisatie in Duitsland, maar hij stelde voor dat wij daarbij aan 

zouden haken. Dus opeens werd het veel ”groter”! Er ligt nu een gezamenlijk voorstel (“proposal”) bij 

German Aid als aanvraag om de farm aan te passen aan de eisen van deze tijd (o.a. modernere 

werkmethoden).  

Dit zou erg goed zijn omdat op traditionele gewassen niet veel winst meer wordt gemaakt. Te veel 

mensen verbouwen hetzelfde en ook wordt er relatief veel uit buurlanden geïmporteerd. We hopen 

begin 2021 een antwoord te krijgen op ons voorstel.  

Ondertussen proberen we al voorzichtig wat samenwerking op te zetten (bv. in het samen uitvoeren 

van marketing en verbouwen van bepaalde gewassen). We hebben al een naam gekozen: Agrilift. 

 

Crisishulp 

Vanwege de Covid situatie hebben we veel meer crisishulp geboden dan andere jaren. Mensen in 

Nederland hebben geweldig gegeven, zeker in de de speciale acties die we hielden. Veel Kenianen 

zijn hun baan kwijtgeraakt door alle Covid19 maatregelen. Er was een avondklok, een groot aantal 

mensen werken bij andere mensen thuis en er is angst voor besmetting. Sommige werkgevers 

betalen niet door als hun medewerkers thuis zitten (het is hier geen Nederland!).  

Wij hebben de specifieke acties in drieën gesplitst:  

- Mensen uit Kibera, de grootste krottenwijk. Huisbezoeken brengen relatief veel risico mee 

voor besmetting. Gelukkig hebben we de buitenplaats van de lokale kerk kunnen gebruiken 

om elke week een groep mensen te bereiken. Wij zorgden dat er tassen met eten staan. De 

kerk, samen met ons team, identificeert mensen in nood. Deze krijgen dan bericht dat ze een 

tas kunnen halen. 

- Huisbezoeken aan kerkleden. Niet iedereen kan naar de kerk komen. Sommige mensen zijn 

te ziek, zwak of kunnen niet goed lopen. Deze hebben we wel thuis (in hun krot!) opgezocht; 

hier hebben we echt trieste situaties gezien. 

- Mama’s. Dit zijn de vrouwen aan de kant van de weg, die daar de hele dag zitten en hopen 

op wat werk. Soms betekent dat je met iemand mee naar huis genomen wordt om hun huis 

schoon te maken of voor ze te wassen. Dat was al een moeilijk bestaan en ik heb vreselijke 

verhalen gehoord over wat ze mee maken. Maar nu durven mensen geen ‘vreemden’ in huis 

te halen uit angst voor besmetting. Dus zelfs dat werk kunnen ze niet meer doen. Ze zitten 

daar dag na dag soms met helemaal niets. We hebben verschillende outreaches kunnen 

doen met voedselpakketten en woord van bemoediging in hun moeilijke situatie. 

 

Team  

Ons team in Nairobi is het hele jaar stabiel gebleven. Van de drie stafleden in ons kantoor komen er 

twee uit ons project in Kibera. De drie veldwerkers (‘social workers’) in Kibera komen alle drie uit 

Kibera en twee komen ook uit ons sponsorprogramma. Een van hen werkt part time, maar iemand 

uit Nederland sponsort een deel van zijn loon zodat hij fulltime kan helpen! 

 

Familie  

Het is een hectische tijd geweest voor ons gezin met alle kinderen thuis, omdat de scholen van maart 

tot januari dicht waren. De balans werk/gezin was soms lastig en ik was erg druk. Gelukkig hoorden 

we eind van het jaar dat de kinderen in januari weer naar school zouden mogen! Wij wonen op een 
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compound met andere mensen en een tuin. De kinderen konden dus wel lekker naar buiten en wij 

hadden ook aanspraak! Vooral Robin en Margaret Aim, die hier 30 jaar geleden het werk zijn 

begonnen en waar we al jaren mee samen werken, hebben erg geholpen in deze tijd. Margaret heeft 

zelfs een aantal weken Hadaya les gegeven! Robin en Margaret willen hun werk verminderen, dus ik 

heb alle energie nodig!  

Omdat Robin en Margaret vanwege hun leeftijd (70) op niet al te lange termijn terug gaan naar 

Nieuw Zeeland zullen wij misschien gaan verhuizen. Een deel van de compound is immers van. Dit is 

ook nog wel een best wel spannend. 

  

Doelen voor 2021 

- Het eventuele partnership uitwerken, op papier en in de praktijk  

- Duidelijkheid over de positie/training voor onze jongens in deze partnership 

- Uitwerken of en hoe de eerdere eventuele samenwerking met een lokale Universiteit vorm kan 

krijgen samen met de nieuwe eventuele partnership 

- Een manier vinden om de jongens sneller aan een identiteitskaart te helpen, ook als ze geen 

documentatie hebben  

- De ‘social media’ verbeteren van Afri-lift (FB, Instagram, twitter) met wekelijkse communicatie   

- De band versterken met de lokale autoriteiten en hier de gevraagde maandelijkse rapporten voor 

schrijven.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanda Kuiphof werkt sinds 2002 in Kenia. Zij is daar getrouwd met Philip Odiyo, die werkt als psycholoog in 

een kankeronderzoekcentrum. 

Ze hebben drie kinderen. Samen verzorgen zij regelmatig (huwelijks-)counseling en zijn lid van een (Baptisten) 

gemeente in Nairobi. 
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Financieel jaarverslag 2020 van de penningmeester 
 

 

 

 

Stichting Baraka

Balans per 31-12-2020

Activa

Lopende rek. (NL93RABO0105460273) 28.513€              15.359€              

Voorz.rek (NL11RABO3628835623) 0€                         3.000€                

Kruisposten 0€                         0€                         

28.513€              18.359€              

Totaal Activa 28.513€              18.359€              

Passiva

Eigen vermogen 3.513€                1.004€                

Voorzieningen 0€                         6.500€                

Vooruit ontvangen onderhoud farmjongens 0€                         4.500€                

Nog te besteden voor projecten 25.000€              0€                         

Overige passiva 0€                         6.355€                

28.513€              18.359€              

Totaal Passiva 28.513€              18.359€              

Mutatie eigen vermogen:

Eigen vermogen 1.004€                

Voorzieningen 6.500€                +

Saldo per 31-12-2019 7.504€                

Resultaat 2020 (verlies) 3.991€                -/-

Eigen vermogen per 31-12-2020 3.513€                

31-12-2020 31-12-2019
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Stichting Baraka

Ontvangsten en uitgaven verantwoording 2020

Begroot 

2021

Werkelijk  

2020

Begroot 

2020

Werkelijk 

2019

% tov 

begr.

% tov 

2019

Ontvangsten

Ontvangen giften 83.980 €               87.148 €               84.280 €               82.040 €               ↑ 3% ↑ 6%

Donaties  voor projecten 41.020 €               48.429 €               30.000 €               22.302 €               ↑ 61% ↑ 117%

Speciale (kerst)acties 5.000 €                  5.960 €                  3.500 €                  3.855 €                  ↑ 70% ↑ 55%

Totaal 130.000 €             141.537 €             117.780 €             108.196 €             ↑ 20% ↑ 31%

Uitgaven

Bediening in Kenia 56.400 €               63.700 €               56.700 €               52.400 €               ↑ 12% ↑ 22%

Bijdrage aan Afrilift Kenia 14.280 €               14.180 €               14.280 €               13.080 €               ↓ 1% ↑ 8%

Sponsoring projecten Kenia 16.020 €               15.050 €               7.205 €                  22.302 €               ↑ 109% ↓ 33%

Bestemde giften 10.000 €               18.022 €               12.308 €               3.000 €                  ↑ 46% ↑ 501%

Calamiteiten support 15.000 €               15.357 €               10.487 €               0 €                          ↑ 46% -

Kerstacties voor Kenia 5.000 €                  5.960 €                  3.500 €                  3.855 €                  ↑ 70% ↑ 55%

Premies div. verzekeringen 4.800 €                  4.800 €                  4.800 €                  4.800 €                  → 0% → 0%

Oudedagsvoorzieningen 7.500 €                  7.500 €                  7.500 €                  7.500 €                  → 0% → 0%

Algemene kosten 1.000 €                  958 €                     1.000 €                  949 €                     ↓ 4% ↑ 1%

Verschil 0 €                         -3.991 €               0 €                         311 €                     - ↓ 1383%

te kort overschot

Totaal 130.000 €             141.537 €             117.780 €             108.196 €             ↑ 20% ↑ 31%
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Overzicht projecten 2020

Totaal

Bedrag Projecten Bestemd Calamiteit

(Medische) kosten farm boys 3.338€                    3.338€                    

Aankoop mais en ontwikkeling akker 1.500€                    1.500€                    

Diverse (farm)projecten (o.a. stoelen, groeikas, varken e.d.) 14.484€                 7.050€                    7.434€                    

Ondersteuning tijdens corona crisis (o.a. voedsel, beschermingsmiddelen e.d) 17.857€                 2.500€                    15.357€                 

Nieuwe keuken 1.000€                    1.000€                    

Scholingsfonds 1.000€                    1.000€                    

Isolatiekamer (EO Metterdaad) 2.500€                    2.500€                    

Projecten t.b.v. sport programma's (materialen en omheining) 6.250€                    6.250€                    

Laptop 500€                       500€                       

48.429€                 15.050€                 18.022€                 15.357€                 


