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1. Jua Rescue Center  
 

1.1 Bereik 

In 2018 zijn acht nieuwe meisjes bij Jua geplaatst en zijn twee baby’s geboren.  

 

Dit jaar zijn zes meisjes en drie baby’s uitbehandeld en zij konden het opvanghuis weer 

verlaten. Zijn gingen allemaal terug naar familie. Vijf van deze meisjes vervolgen hun 

opleiding die ze tijdens hun verblijf in Jua zijn begonnen. Eén meisje was helaas niet te 

motiveren om terug te gaan naar school. 

 

 

 

Jua meiden en hun kinderen in 2018 

 

 

1.2 Activiteiten 

Jua heeft opvang geboden aan getraumatiseerde meisjes met als doel een veilige omgeving 

te bieden waar zij kunnen herstellen en hen uiteindelijk het behandeltraject te laten 

doorlopen naar een nieuw toekomstperspectief waarin zij voor zichzelf kunnen zorgen en 

voor hun rechten kunnen staan. 

 

De doelgroep heeft in 2018 weer verschillende vormen van begeleiding gekregen tijdens het 

doorlopen van hun traject. Voorbeelden van deze begeleiding zijn: individuele counseling, 

groepscounseling, persoonlijke begeleiding, ondersteuning bij het zorgen van hun kind, 

ondersteuning bij het terugkeren naar school, of het volgen van een naaiopleiding. Deze 

vormen van begeleiding zijn vooral gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de meisjes 

en hebben tot doel hen een nieuw toekomstperspectief te bieden. 
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Veldwerk 

Omdat Jua in 2017 door de Kinderbescherming geautoriseerd is om zelf in actie te komen bij 

misbruik, heeft Jua ook dit jaar zelf veldwerk verricht en aan outreach-activiteiten gedaan, 

onder andere huisbezoeken en voorlichtingsbijeenkomsten. 

 

De lokale veldwerker van Jua is dit jaar beter bekend geworden in de nabije omgeving van 

het opvanghuis door haar voorlichtingsactiviteiten waarbij ze in de gemeenschap informatie 

verspreid en bewustwording creëert over misbruik.  Ook de politie wordt hierbij betrokken. 

Hierdoor is de drempel om misbruik te melden en te signaleren verlaagt en de weg naar 

hulp voor de meisjes makkelijker geworden. Met hele kleine stapjes wordt (seksueel) 

misbruik beter bespreekbaar. Er is op dit vlak nog een lange weg te gaan, maar het begin is 

er. 

 

 

 

 

Veldwerker in de gemeenschap en op scholen aan het werk. 

 

 

Omdat Jua nu zowel extern als intern (in het opvanghuis) hulp biedt, is het hele proces van 

hulpverlening aan de meisjes nog efficiënter geworden. Intern bieden we de meisjes 

traumaverwerking en extern volgt de veldwerker de zaak bij de politie en rechtbank. 

Hierdoor hebben we goed zicht op het hele proces.  

 

 

 

  



 5 

Opknappen opvanghuis 

In 2017 was Jua financieel in staat, dankzij een aantal nieuwe sponsors, om het huis op te 

knappen en het interieur aan te vullen of vervangen waar nodig. Na vijf jaar intensieve 

bewoning was dit hard nodig. Bij deze activiteiten bleek echter ook dat het dak van het 

opvanghuis hard aan vervanging toe was. De verhuurder van het pand was slechts bereid 

om de helft van deze kosten te dragen. De andere helft van de kosten moest door de 

stichting worden bijeengebracht. 

 

Eind 2018 hebben we een start gemaakt met de vervanging van het dak. Een onverwachte 

hoosbui – ongewoon voor de tijd van het jaar – veroorzaakte helaas vertraging tijdens deze 

verbouwing en zorgde voor grote schade aan het pand. De meisjes zijn daarom tijdelijk 

elders ondergebracht geweest tijdens de periode van herstelwerkzaamheden. Gelukkig bleef 

de schade beperkt tot het pand zelf en kon deze worden hersteld. Inmiddels is het dak 

afgerond, binnen- en buitenschilderwerk hersteld en het huis weer goed bewoonbaar 

gemaakt. 

De oude en nieuwe situatie van het dak 

Reparatiewerkzaamheden en waterschade 
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1.3 Samenwerking 

Stichting Jua werkt samen en krijgt steun van verschillende organisaties en bedrijven. De 

organisaties en instituties die samen met Stichting Jua het welzijn van kinderen nastreven in 

de regio zijn: 

- Children’s Department (Kinderbescherming) 

- Rechtbank en politie 

- Scholen 

- Artsen 

- Woman Voice 

- Human Rights  

- Shield for Justice 

- Turtle Watch 

 

Stagiaires/Vrijwilligers 

Ook dit jaar mochten we helaas geen studenten en vrijwilligers mogen ontvangen, vanwege 

de veiligheidssituatie in Kenia. 

 

1.4 Personeel 

Het Jua opvanghuis in Kenia wordt gerund door oprichter en directeur Nelleke Hols. Zij 

werkt samen met een lokaal team van verschillende medewerkers: 

 

Tush Kombo     Sociaal werker/manager 

Selina Baya                          Veldwerker 

Esther Malombo               Caretaker 

Salama Nguma                    Caretaker 

Zawadi Kahindi                     Schoonmaakster 

Halima Safari   Kok 

 

Presca Karisa (caretaker) heeft Stichting Jua in 2018 verlaten. We bedanken haar voor haar 

inzet voor de meiden.  

 

Er is daarnaast een nachtwaker ingehuurd via Holland Service.     

   

 

1.5 De Nederlandse Stichting 

De Nederlandse Stichting ondersteunt het Jua opvanghuis in Kenia. Het bestuur bestond in 

2018 uit het volgende team: 

 

Peter Mak – Voorzitter 

Ad Koekman – Penningmeester 

Monique van der Zijde – Secretaris  

 

Daarnaast is een groep ambassadeurs actief in Nederland met het opzetten van 

verschillende inzamelacties en andere fondswerving. 
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Een voorbeeld van de impact van Stichting Jua 

  
Een meisje van 15 is verkracht door een politieman. Op dat 
moment was zij net begonnen met haar middelbare school, dat 
werd gesponsord door de kerk. Haar moeder was erg depressief 
door het verlies van haar man. Het meisje heeft steeds gezwegen 
over de verkrachting. 
 
Een lerares viel het op dat zij dikker werd en totaal zichzelf niet 
was. Zij is naar het ziekenhuis gebracht waar zij begon te praten. 
Ze bleek zwanger te zijn. De lerares is naar de politie gegaan, 
waarna de man is gearresteerd. Het meisje was ernstig 
getraumatiseerd. Ze was niet alleen verkracht, maar ook met de 
dood bedreigd mocht zij gaan praten. Er werd naar hulp gezocht. 
Zo is zij bij Jua ondergebracht. 
 
Wij zagen een schichtig en bang meisje dat na een aantal weken 
veiligheid en liefde weer bijkwam. Wij hebben gezorgd voor 
therapie en medische zorg. Ze is bevallen van een meisje dat 
helaas ernstig ziek bleek. Het kindje had heel veel zorg nodig en 
was vaak opgenomen in het ziekenhuis. Uiteindelijk is het kleintje 
overleden. De kracht en liefde van de andere Jua meisjes en het 
team hebben haar enorm gesteund. 
 
Na een korte tijd gaf zij aan terug te willen naar school om voor 
kinderarts te studeren. Jua heeft een sponsor voor haar 
gevonden, zodat zij nu op een goede boarding school zit. Ze 
studeert zeer gemotiveerd. In de schoolvakanties logeert zij bij 
Jua. Haar moeder knapt stapje voor stapje op. Daar gaat zij in haar 
schoolvakantie ook af en toe een dag naartoe.  
 
Ondanks al dit leed en verdriet is zij ongelooflijk sterk gebleken en 
is zij met onze steun weer in staat om blij te zijn en te geloven in 
zichzelf en haar toekomst. 
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2. Financiën 
 

2.1 Financieel overzicht 

De financiën van Stichting Jua vallen onder verantwoordelijkheid van de directeur in Kenia 

en de penningmeester in Nederland. In Kenia worden alle uitgaven bijgehouden en 

geadministreerd. De penningmeester stelt op basis hiervan maandelijkse overzichten op. Dit 

overzicht wordt periodiek met het bestuur gedeeld.  

 

 

Overzicht financiën 2018 

Saldo 1-1-2018     €  59.361,36 

Totaal inkomsten    €  70.109,50 

Totaal uitgaven     €  51.863,07 

Saldo 31-12-2018    €  77.607,79 

 

 

Het financieel overzicht van de gemaakte kosten in 2018 is onderverdeeld in de volgende 

kostenposten: 

 

Maandelijkse onkostenvergoeding Nelleke:  

Dit betreft een standaardvergoeding die aan Nelleke wordt uitbetaald voor door haar te 

maken onkosten, zoals huur eigen woning, medische zorg en reiskosten. 

 

Ziektekostenverzekering Nelleke: 

In Kenia had Nelleke geen ziektekostenverzekering. Gezien de verbetering van de financiële 

situatie van de stichting in de afgelopen jaren is besloten voor Nelleke dit jaar een 

ziektekostenverzekering af te sluiten. Deze verzekering is 30 september 2018 ingegaan. 

 

Kosten Rescue Centre:  

Hieronder vallen alle kosten voor het daadwerkelijk opvangen van de meisjes, zoals voeding, 

kleding en toiletartikelen, reiskosten, pampers, salarissen personeel, water- en 

elektriciteitsrekening, houtskool, onderhoud en reparatiekosten, en schoolkosten. 

 

Hierbij valt op te merken dat in de maanden november en december het dak volledig is 

vernieuwd. De kosten hiervan bedragen € 6.857,48. Voor een groot gedeelte van dit bedrag 

is een afzonderlijke sponsor gevonden. 

 

Bureaukosten Jua:  

Dit zijn de kosten die de stichting in Nederland maakt, zoals kosten voor internationaal 

betalingsverkeer, abonnement Kamer van Koophandel, kosten voor hosting van de website, 

communicatie- en promotiekosten. 
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Kosten fondsenwerving:  

Dit betreft de kosten die Jua maakt om voldoende fondsen te werven voor het opvanghuis in 

Kenia. In 2018 is een nieuwe actie voor Jua opgezet voor de reparatiekosten van het dak en 

het projectplan voor 2019. Opnieuw heeft deze sponsoractie tot zeer goede resultaten 

geleid. 

 

Achterstallige huur:  

Reeds vorig jaar heeft Stichting Jua een groot gedeelte van de achterstallige huur voldaan. In 

2018 is de laatste nog openstaande post aan achterstallige huur weggewerkt. Het gaat hier 

om de huur over het jaar 2014. Dit bedrag was destijds door Nelleke voorgeschoten en is in 

2018 aan haar terugbetaald. Hiermee zijn alle betalingsverplichtingen van de stichting 

volledig voldaan. 

 

 

 

Overzicht uitgaven 2018 

Maandelijkse onkostenvergoeding Nelleke 

 

 

€ 1.500,00 

Ziektekostenverzekering Nelleke € 1.025,15 

Kosten Rescue Centre € 31.498,36 

Reparatie dak opvanghuis € 6.857,48 

Bureaukosten Jua € 1.170,41 

Kosten fondsenwerving € 7.653,22 

Achterstallige huur € 2.158,45 

Totaal uitgaven 2018 € 51.863,07 

 

 

Het functioneren van Jua Rescue Centre in Kenia is volledig afhankelijk van het werk van 

(Nederlandse) vrijwilligers en donaties. De (nieuwe) sponsoren en de vele vrienden van Jua 

hebben het in 2018 weer mogelijk gemaakt om alle kosten te kunnen dekken en de 

herstelwerkzaamheden aan het opvanghuis te voltooien.  
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3. Jaarplan 2019 
 

In 2019 wordt het Jua Rescue Center onverminderd voortgezet in samenwerking met de 

verschillende partners en betrokkenen. Een aantal specifieke plannen staat op de agenda.  

 

Voorlichten blijft een heel belangrijke activiteit voor Jua, zodat bekendheid van de mogelijke 

signalen wordt vergroot, bewustwording van misbruik toeneemt en signalen van misbruik 

sneller herkend worden. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat misbruik sneller kan worden 

aangepakt en hopelijk voorkomen.  

 

We zien reeds de belangrijke resultaten van het werk van onze veldwerker en willen dit ook 

komend jaar voortzetten en uitbouwen. We willen ons inzetten om door middel van 

voorlichting bekendheid te geven aan misbruik, zodat het uit de taboesfeer komt en hulp 

eerder en beter toegankelijk wordt voor wie het nodig hebben.  

 

Daarnaast blijven we ons uiteraard inzetten voor de meiden die bij Jua worden geplaatst en 

blijven we voor hun rechten opkomen en aan hun welzijn werken.  

 

 


