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Voorwoord 
 

 

Met trots presenteer ik ons eerste jaarverslag. We bestaan weliswaar 
officieel vanaf juli 2010, maar omdat onze initiatiefneemster Nelleke Hols 
per januari dit jaar in Watamu Kenya aan haar prachtige werk is 
begonnen markeren we dat moment als de “echte”start van de onze 
Stichting.  
 
Dit jaar was vanwege de start een zeer memorabel jaar: oppakken, 
aanpakken en doorpakken, tegenslagen, dieptepunten en hoogtepunten. 
Maar meest nog van een gevoel van trots over wat we samen – zowel hier 
als in Kenya – voor elkaar hebben gekregen. Op de website en ons 
nieuwsblog hebt u kunnen volgen welke stappen er zijn gezet.  
 
Dit verslag laat u in de verschillende hoofdstukken kort de vorderingen 
van dit jaar zien. U ziet hoe we het Rescue Centre aantroffen als een 
relatief kaal huis dat na vele inspanningen nu een echt THUIS is voor onze 
meiden. U leest over de inrichting, de contacten met de lokale bevolking, 
de kinderbescherming, doktoren, scholen enzovoorts. Natuurlijk leest u 
over de eerst meisjes die bij ons terecht konden, hoe zij zich ontwikkelden 
tot zelfstandige en trotse jonge vrouwen die een goede toekomst 
tegemoet gaan. Mooiste berichten waren de geboortes van de babies …de 
jongste aanwinsten van het JUA RESCUE CENTRE.  
 
In Nederland zijn we er dit jaar in geslaagd een goede organisatie op te 
zetten, de website helemaal af te maken en onze contacten met donateurs 
te versterken en te verbreden. U vindt informatie over onze ambassadeurs 
– in Nederland en Italië  - en hun activiteiten. Daarnaast leggen we 
natuurlijk ook financieel verantwoording af over hoe we uw giften hebben 
besteedt. Elke euro komt voor 100% ten goede aan het JUA RESCUE 
CENTRE daar kunt u van op aan!  
 
 
 
Zoetermeer, Mei 2012, 
 

 
Peter M. Mak 

Voorzitter 
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Hoofdstuk 1: Activiteiten 2011 
 

Het 1ste jaar van  JUA is een jaar geweest van een snelle start, vallen en 
opstaan en veel geleerde lessen.  JUA heeft in 
Watamu het Rescue Center in januari, februari, 
maart volledig opgeknapt voor de opvang van 
12 meisjes. Gedurende het jaar zijn er op 
verzoek van de Children’s Department 10 
meisjes,waarvan 2 zwanger ,en een baby 
geplaatst.   
Hierna een kort overzicht  van alle activiteiten 
die het Rescue Centre in Kenia, Watamu, het 

afgelopen jaar heeft uitgevoerd onder leiding van Nelleke Hols.  
 
1.1 Opknappen Opvanghuis 

 
Het huis dat JUA in Watamu huurt diende volledig te worden opgeknapt 
om het geschikt te maken voor de opvang van de meisjes. 
 
Allereerst is de buitenboel aangepakt. Onder leiding van een aannemer 
kwam er een grote ploeg medewerkers naar JUA. 

De omheining van het huis is opgehoogd i.v.m privacy. Er 
is een poort en een pad aangelegd.  
De buitenkant van het huis is geverfd. 
Binnenshuis zijn er deuren en sloten vervangen. Douches 
zijn gebouwd. 
Verlichting en ventilatoren 
zijn geplaatst. De 
brandweer heeft de 
noodzakelijke brandblussers 

geplaatst. 
Er is een complete inrichting aangeschaft, 
bedden, matrassen, keukeninrichting, 
muskietennetten, linnengoed en verder 
alles wat nodig is in het dagelijks leven. Ook is een kantoor ingericht voor 
het dagelijks werk, meetings en counselinggesprekken. 
 
1.2  Vestigen in Watamu 

 
We hebben ons gevestigd in Watamu. Watamu is een klein dorp aan de 
oostkust. Het wordt druk bezocht door toeristen die daarmee de bevolking 
werk en inkomen verschaffen. JUA ligt midden in het dorp tussen de 
plaatselijke bevolking. JUA valt onder het district Malindi. In dit district 
was geen Rescue Center, JUA voorziet hierdoor in een grote behoefte. 
 
We hebben een uitstekende relatie opgebouwd met Dr. Christien. Zij 
werkt in het nabij gelegen “dispensery”, te vergelijken met een 
huisartsenpost. Na een nieuwe plaatsing checkt Dr. Christien onze meisjes 
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altijd op HIV en eventuele zwangerschap. Standaard krijgen de meisjes 
een algeheel onderzoek. 
Ook hebben we een goede relatie met de Children’s Department. 
We bezoeken en worden we bezocht door collega hulpverleners, b.v 
leerkrachten trainingscentra, school en maatschappelijk werkers. 
 
 
1.3  Personeel 

 
JUA kiest heel bewust voor het aannemen van lokale krachten. We kunnen 
zo arbeidsplaatsen met een eerlijk salaris bieden.  
 
Dit is ons team: 
 

Vera Olum  social worker/counseler 
Anna Joshua  “huismoeder” 
Presca  Sammy  “huismoeder” 
Zawadi Kahindi  schoonmaak en was 

     

 
Vera is verantwoordelijk voor de counseling van de meisjes. Zij doet de 
intake, hulpverleningsgesprekken (zowel individueel als 
groepsgesprekken) 
Anna doet de dagelijkse begeleiding en bereidt de maaltijden. Zij zorgt 
ervoor dat de corveetaken goed worden uitgevoerd en biedt begeleiding 
waar nodig. Zij houdt in de gaten of de meisjes zichzelf goed verzorgen. 
Zij doet dit samen met Presca. Presca en Anna zijn om en om intern in het 
Rescue Center. 
Zawadi doet de schoonmaak en de was van de baby’s. 
De ascari is verantwoordelijk voor de bewaking gedurende de nacht. 
Het team werkt naar grote tevredenheid. 
 
 
1.4  De eerste meisjes 

 
De eerste meisjes, waarvan een met een te vroeg geboren baby, waren, 
net als ons derde meisje,  gered van een te vroeg huwelijk. Zij kwamen 
op 17 juni bij ons  in huis. De plaatsingen van de meisjes worden 
uitsluitend en alleen gedaan op verzoek van de Children’s Department en 
van artsen als Dr. Christien. Het vierde meisje was verkracht. Het vijfde 
meisje, hoogzwanger, was ook gered uit een vroeg huwelijk. 
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Het zesde meisje, zwanger, kwam uit een weeshuis. 
Het weeshuis heeft JUA om hulp gevraagd voor 
opvang, begeleiding en counseling, omdat ze die 
speciale diensten niet in het weeshuis konden bieden. 
De laatste drie meiden waren – op één na – ook 
zwanger. Veel te vroeg huwelijken, verkrachtingen en 

ons laatste meisjes was zelfs verkocht.  
 
 
1.5  Behandeling 
 

JUA werkt aan het verwerken van de trauma’s, maar óók aan 
bewustwording en de rechten van de meisjes. Belangrijk is ook dat de 
meisjes leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven. We werken 
hieraan d.m.v. hulpverleningsgesprekken, zowel individueel als 
groepsgericht. 
 
We zien - na plaatsing bij JUA -  dat de 
meisjes niet weten wat hen overkomt. 
Ze zijn door de Children’s Department 
vaak plotseling uit hun omgeving 
gehaald. De eerste 2 weken laten we de 
meisjes wennen aan JUA en de andere 
meisjes. Vera heeft dagelijks een kort 
gesprekje om te horen hoe het gaat. 
Nadat het vertrouwen is gegroeid komt 
er ruimte voor hulpverlening.  
 
We hebben ervaren dat de meisjes altijd doen wat er van ze wordt 
verwacht. Niemand heeft ooit aan hen gevraagd wat zij zelf willen. Dat is 
een gegeven in deze cultuur. De ervaring heeft ons echter geleerd dat, àls 
ze uitgenodigd worden over zichzelf en de situatie na te denken, er veel 
gemotiveerdheid en kracht tevoorschijn komt. 
 

Aan de andere kant werken we aan de toekomst.  
We motiveren de meisjes hierin zelf  
verantwoordelijkheid te nemen. Zij hebben de keuze 
om terug te gaan naar school of een vakopleiding te 
doen. Bijna allemaal kiezen ze voor een vakopleiding. 
Gebleken is dat ze erg enthousiast zijn en graag naar 
hun opleiding gaan. 

 
De meisjes zijn “klaar”  bij JUA als we zien dat ze verantwoordelijkheid 
nemen, stabiel overkomen en zelf met plannen komen voor hun leven en 
toekomst. Daarnaast moeten ze klaar zijn met hun vakopleiding. 
Vera als social worker is hiervoor verantwoordelijk. 
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1.6  Opleiding 

 

In Watamu is een basisschool. Een lagere school van de 
overheid. Ook zijn er privéscholen maar die zijn voor JUA 
niet betaalbaar. Alle meiden moeten van JUA naar school 
toe. Er is tevens een opleidingsschool in de buurt die de 
vakopleiding naaien geeft. JUA draagt de kosten van 
boeken, kleding enz. 
 
1.7  Bemiddeling 

 
JUA vindt het heel belangrijk dat er contact is met de familie en JUA belt 
daarom ook regelmatig naar de familie. Helaas zijn er ook families die niet 
geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de meiden.  Eén van de meisjes 
heeft daardoor in het geheel nog geen contact gehad met haar familie.  
 
Door de grote afstanden, de lastige reis en het gebrek aan geld van de 
families is het contact echter beperkt. De meisjes gaan wel allemaal - als 
het mogelijk is - in de schoolvakanties naar huis. JUA en ons werk met de 
meisjes wordt over het algemeen erg gewaardeerd door de familie. 
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Hoofdstuk 2: Organisatie 
 
Het Rescue Centre in Watamu wordt ondersteund door de Nederlandse 
Stichting JUA. Deze stichting bestaat uit een bestuur en een aantal vaste 
vrijwilligers. Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers incidenteel betrokken 
bij de stichting. Hier volgt een beschrijving van de wijze waarop Stichting 
JUA in Nederland georganiseerd is en welke activiteiten zijn ontplooid.  
 
2.1  De Nederlandse Stichting 

 
De Nederlandse Stichting is gevestigd in Zoetermeer en komt eens in de 
zes weken bij elkaar in een bestuursvergadering. In deze vergaderingen 
worden de vorderingen van de stichting besproken en wordt bepaald hoe 
het Rescue Centre in Kenia het best kan worden ondersteund. Daarbij zijn 
zij vooral verantwoordelijk voor de communicatie, fondswerving, het 
onderhouden van de website en het beheer van de financiën.  
 
Het bestuur bestaat uit Peter Mak (voorzitter), Lara ’t Hart (secretaris) en 
Guido Bronkhorst (penningmeester) Zij worden ondersteund door twee 
vaste vrijwilligers in de functie van ambassadeur; Monique van der Zijde 
en Lisette van der Heiden. Zij vervullen brede ondersteunende taken zoals 
redactie en websitebeheer. Dit vaste vijfkoppige team probeert zo goed 
mogelijk ondersteuning te bieden aan Nelleke in Watamu.  
 
2.2 Fondswerving 
 
Via fondswerving wordt geprobeerd een stevige financiële basis voor de 
stichting te creëren, om daarmee de meisjes die worden opgevangen in 
Kenia op een goede manier te kunnen helpen. Belangrijk hierbij zijn 
structurele bijdragen van sponsors. Hiervan heeft JUA er echter nog te 
weinig. Het blijkt erg lastig om bedrijven of andere partijen te benaderen. 
Veel gehoorde reacties zijn dat er al zo vaak wordt gevraagd of financiële 
steun. 
 
Meer succesvol is JUA in het verkrijgen van steun op projectbasis (zoals 
kerstmarkten op scholen) en losse donaties. Vooral in Italië blijkt men gul 
aan JUA te willen geven. Mogelijk omdat de regio Malindi vaak wordt 
bezocht door Italiaanse toeristen die dan met eigen ogen kunnen zien 
welke werk JUA doet en wat JUA in de gemeenschap betekent. Deze steun 
is onmisbaar en hiermee zijn al veel mooie dingen gedaan.  
Maar natuurlijk is ook de nog kleine Nederlandse achterban tot grote 
steun en JUA heeft inmiddels een flink aantal Vrienden. De donaties zijn 
ontzettend welkom en essentieel om het werk in Kenia te kunnen blijven 
doen.  
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2.3  Website 

 
Het ontwikkelen van een goede website 
waarop JUA haar belangstellenden en 
donateurs kan informeren, is in 2011 een 
lastige klus gebleken. Een eerste versie van 
de website functioneerde weliswaar goed 
maar was al gauw niet meer geschikt om alle 
informatie op kwijt te kunnen. Hierom is aan 
het begin van het jaar de keuze gemaakt 
een nieuwe website te laten ontwikkelen met 
meer mogelijkheden. Een verandering in 
huisstijl ging daaraan vooraf en daarom is de 
wijziging meteen grondig doorgevoerd.  
 
Op 1 december is de nieuwe website afgemaakt en opnieuw in gebruik 
genomen. Voortaan moet het dus mogelijk zijn om alle informatie op een 
heldere manier te communiceren via het web. Hierbij is ook een 
uitgebreider fotoalbum in gebruik genomen en is het mogelijk allerlei 
documenten zoals PR materiaal, sponsorovereenkomsten en jaarverslagen 
te downloaden. 
 
2.4  Vrijwilligers 

 
Er is ook in het startjaar 2011 al een aantal vrijwilligers actief geweest 
voor JUA. Deze betrokken mensen zijn bij Nelleke op bezoek geweest en 
hebben geholpen bij het opknappen van het opvanghuis en het 
ondersteunen van de meisjes. Ook is daarbij al veel geld opgehaald voor 
het werk van de stichting. JUA is deze vrijwilligers uiteraard ontzettend 
dankbaar en verwelkomt ook het komende jaar weer graag nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers. 
 
In mei/juni is Ilonka Pieplenbosch JUA komen versterken. 
Toen Ilonka kwam waren er nog geen meisjes. Ilonka heeft daarom voorla 
heel veel geholpen met de inrichting van het JUA Rescue Center. De 
eerste meisjes kwamen in de laatste twee weken van haar verblijf bij JUA. 

 
In augustus/september is Jacqueline Dekkers-Los 
geweest. De grote kracht van Jacqueline was knutselen 
en zingen met de meiden. Als Jacqueline binnen kwam 
zat er meteen een grote schare kinderen aan tafel. 
 

 
Als laatsten zijn in oktober/november Lisette van der Heiden en Iris 

van Hulzen geweest. Ook zij hebben zich onvermoeibaar ingezet voor de 
meisjes. Lisette is ambassadeur geworden voor JUA.  
Met de hulp van deze mensen was het mogelijk om de meisjes extra 
aandacht en activiteiten aan te bieden. 
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Hoofdstuk 3: Financiën 
 
De financiën van Stichting JUA vallen onder verantwoordelijkheid van de 
penningmeester. Deze houdt alle inkomsten en uitgaven bij en stelt 
hiervan een overzicht op dat maandelijks met het bestuur wordt gedeeld.  
Nelleke neemt regelmatig met de betaalpas van de Stichting geld op  bij 
de bank in Watamu of Malindi. Zij legt hierover verantwoording af aan de 
penningmeester met een korte beschrijving van de betreffende 
postenkost.  
 

Totaal Overzicht Financiën 2011  

Totaal Inkomsten €   23.644,95 

Totaal Uitgaven €   21.582,92 

Saldo 2010 €    5.002,48 
Saldo op 31 januari 2011 €    7.064,51 

 
 

Uitgaven: 
 

De verbouwings- en inrichtingskosten vielen lager uit dan oorspronkelijk 
geraamd. Door gebruik te maken van lokale aannemers en het netwerk, 
dat JUA al snel had opgebouwd in Watamu, heeft Nelleke de kosten 
kunnen beperken. 
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de uitgaven in 2011.  

1. Verbouwings- en inrichtingskosten: Hieronder vallen de kosten om 
het Rescue Centre gereed te maken en te laten voldoen aan de 
eisen van de kinderbescherming. Het gaat hierbij om: 
Verfwerkzaamheden, electra, sloten, plafondventilatoren, watertank, 
badkamer, muurverhoging, plafonds, keuken + keukenspullen, 
bedden, bureau, picknicktafels, cementvloeren of palen voor de 
waslijnen. 

2. Maandelijkse onkosten Nelleke: een standaardvergoeding voor haar 
onkosten zoals; eten, huur eigen woning, kleding, medische hulp en 
reiskosten. 

3. Onkosten Rescue Centre: Hieronder vallen de kosten voor het 
daadwerkelijk opvangen van de kinderen zoals; Voeding, kleding en 
toiletartikelen, reiskosten, Pampers, salarissen personeel, water- en 
elektriciteitsrekening, houtskool om te koken, onderhouds- en 
reparatiekosten en schoolkosten. 

4. Bureaukosten JUA: Hieronder vallen de kosten om JUA draaiende te 
houden zoals: kosten internationaal betalingsverkeer, abonnement 
Kamer van Koophandel, kosten voor hosting van de website, 
advocaat kosten in Kenya, promotiekosten. 
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Uitgaven:   

Verbouwings- en inrichtingskosten €   6.250,02 
Maandelijkse onkosten vergoeding Nelleke €   6.000,00 
Onkosten Rescue Centre €   8.056,02 
Bureaukosten JUA €   1.276,88 
Totaal € 21.582,92 

 

Inkomsten: 
 

JUA is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. De vele vrienden 
van JUA hebben het in 2011 mogelijk gemaakt om alle kosten te kunnen 
dekken. Desondanks blijft de toekomst financieel gezien erg spannend. 
Gemiddeld komt er 200 euro per maand binnen dankzij de vaste 
donateurs. Dit is onvoldoende om JUA draaiende te houden. De inzet blijft 
ook in 2012 daarom het vergroten van het aantal vaste donateurs: 
Vrienden van JUA. 
 
 

Inkomsten  

Vaste donateurs €     2.262,50 
Incidentele giften €   21.382.45 
Totaal €   23.644,95 
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Hoofdstuk 4: Doelstellingen 2012 
 

Een belangrijke doelstelling voor 2012 is sponsorwerving in Nederland en 
Kenya. Maar ook de doelstelling dat JUA in Kenya zelf inkomen genereert. 
Eigen inkomsten maakt JUA minder kwetsbaar en meer onafhankelijk. 
JUA is druk bezig daar plannen voor te maken en de weg te vinden. 
Suggesties zijn o.a  het openen van een winkel en het beschikbaar stellen 
van een kamer in het JUA huis waar vrijwilligers tegen een vergoeding 
kunnen logeren. Voor het openen van een winkel is echter wel geld nodig 
voor de eerste investeringen. 
 
JUA is al begonnen met outreachend werken. De meisjes die JUA al 
verlaten hebben worden thuis bezocht. De meisjes die nog op school 
zitten worden daar financieel, met dank aan sponsors, in ondersteund. 
In 2012 zal, naarmate er meer meisjes klaar zijn, outreachend werken 
een steeds grotere rol gaan spelen in ons hulpverleningsaanbod. 
 
JUA wil dit jaar onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het kopen 
van land. Daar hebben we echter subsidie voor nodig. De achterliggende 
gedachte voor deze stap is een nieuw en groter JUA huis bouwen met een 
eigen trainingscentrum. 
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Nawoord 

 
Het jaar 2011 is een heel vruchtbaar jaar geweest voor JUA. 
Vallen en opstaan, leren, kennis maken met de cultuur en gebruiken en 
met de manier van hulpverlenen. Veel praten en contacten leggen. 
 
Duidelijk is dat er hier aan de kust van Kenia en met name in de arme 
gebieden een groot probleem is aangaande vroege huwelijken. 
De Keniaanse overheid, lees; het Children’s Department, is erg actief 
dit probleem aan te pakken en uit te bannen. 
Vanuit de cultuur wordt er van meisjes verwacht dat ze trouwen rond hun 
veertiende/vijftiende jaar. Daar wordt nu hard tegen op getreden. 
Het  probleem is zo groot dat, als het Children’s Department elk meisje 
dat gedwongen wordt tot een huwelijk naar JUA zou brengen,  er 
honderden plaatsen nodig zouden zijn! Het Children’s Department brengt 
alleen de meest schrijnende gevallen naar JUA. Daarmee bedoel ik de 
meisjes uit de armste families en gebieden. De rest van de meisjes 
worden bij familie ondergebracht. 
 
JUA heeft meer plaatsen nodig, maar dat kan alleen als we financieel een 
sterke fundering hebben. Wat we nu helaas nog niet hebben. 
 
Ook in 2012 staat JUA voor de rechten van de meisjes en waar mogelijk 
zullen we ze bijstaan in hun weg naar een waardige toekomst. 
 
Ik wil alle mensen in Nederland,Kenya en Italië bedanken voor hun giften 
en inzet voor de meisjes van JUA. 
 

 
Nelleke Hols 
Watamu Kenya. 


