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1. Jua Rescue Center  
 

1.1 Bereik 

In 2017 zijn elf nieuwe meisjes en vijf baby’s bij Jua geplaatst. Gedurende het jaar zijn er drie 

baby’s bij Jua geboren.  

 

Dit jaar zijn vijf meisjes en twee baby’s uitbehandeld en konden het opvanghuis weer 

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

school. De andere twee meisjes waren niet gemotiveerd om hun school nog te vervolgen. 

 

Faustin, ons meisje met de hartafwijking weegt eind 2017 zeven kilo. Zij kan pas geopereerd 

worden wanneer zij 10 kilo weegt. Regelmatig ligt zij in het ziekenhuis voor longproblemen. 

Tijdens het schrijven van dit verslag, op 20 maart 2018, is Faustin helaas komen te 

overlijden. 

 

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. 

 

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

misbruik. Dit betekent dat Jua ook zelf veldwerk kan doen en outreach-activiteiten uitvoert, 

onder andere huisbezoeken naar aanleiding van meldingen van misbruik en 

voorlichtingsbijeenkomsten. 

 

De doelgroep heeft in 2017 verschillende vormen van begeleiding gekregen tijdens het 

doorlopen van het 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 met het doel om hen een nieuw toekomstperspectief te bieden. 

 

De opvang en zorg voor de meisjes en hun baby’s is de kerntaak van het opvanghuis. 

Daarnaast houdt Jua zich bezig met een aantal andere activiteiten die de opvang 

ondersteunen en aanvullen.  

 

Opleiding 

De meisjes in Jua krijgen fysieke en mentale weerbaarheidstraining van onze veldwerker. Er 

gaan twee meisjes naar de basisschool. Dit jaar waren veel van nieuw geplaatste meisjes 

zwanger. Ook enkele eerder geplaatste meisjes hadden jonge baby’s. Er wordt gewacht met 

naar school gaan tot de baby’s tenminste 6 maanden oud zijn. 
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Voorlichting/veldwerk 

Omdat Jua de autorisatie van de kinderbescherming heeft gekregen om zelf in actie te 

komen bij misbruik, heeft Jua dit jaar een sociaal werker aangenomen die zich bezighoudt 

met outreachend veldwerk. Haar naam is Selina Baya. De taken van Selina zijn voorlichting 

geven in de lokale gemeenschap en bij andere hulpverleningsorganisaties. Selina onderzoekt 

daarnaast signalen van misbruik die bij ons worden gemeld door middel van huisbezoeken. 

Wanneer nodig wordt het kind meteen uit de (thuis)situatie gehaald en in Jua geplaatst. Na 

plaatsing bij Jua, wordt samen met het meisje een proces opgestart van aangifte en 

medische zorg/bewijs. 

 

(Vrijwilligers)werk 

Er is dit jaar geen vrijwilligerswerk door de Jua meisjes gedaan in verband met hun 

zwangerschappen en de nodige zorg voor de baby’s. Daarnaast waren een aantal andere 

meisjes vanwege hun trauma en/of veiligheidsrisico niet geschikt om deel te nemen aan 

deze activiteiten. 

 

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. De ruimtes zijn geverfd en opgeknapt. De keuken is voorzien 

van nieuwe kastjes en planken. Er is een nieuwe koelkast aangeschaft. Het kook- en eetgerei 

is vervangen of aangevuld. De eettafels en banken zijn opnieuw geverfd. Er zijn 

kinderstoelen aangeschaft. Het huis is aan de buitenkant geverfd en er is een speelhuis 

buiten gebouwd waar de meisjes in de schaduw activiteiten kunnen doen. 

 

1.3 Samenwerking 

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

2017 hebben we, naast de vaste samenwerking met de Children’s Department 

(Kinderbescherming), samengewerkt met Woman Voice, Rechtbank en politie, scholen, 

Human Rights, Shield for Justice, verschillende artsen en Turtle Watch. 

 

Stagiaires/Vrijwilligers 

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

Kenia bij scholen nog steeds niet als veilig te boek. 

 

1.4 Personeel 

Het Jua huis 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 

Presca Karisa                     Eerste Caretaker 

Salama Nguma                    Caretaker 

Zawadi Kahindi                     Schoonmaakster  
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Er is daarnaast een nachtwaker ingehuurd via Holland Service. Jua is eind 2017 nog op zoek 

naar een kok.        

 

1.5 De Nederlandse Stichting 

De Nederlandse Stichting ondersteunt het Jua opvanghuis in Kenia. Het team is deels 

veranderd in 2017. We bedanken Guido Bronkhorst en Lisette van der Heiden enorm voor 

hun inzet voor Jua. Het bestuur bestaat nu 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voormalig Jua-meisje Janet kwam dit jaar 
weer op bezoek bij Jua, samen met haar 
tweeling Elvis en Sandra. De tweeling is nu 6 
jaar oud en het gaat erg goed met hen. 
Janet verdient haar inkomen door kleding te 
maken. De naaimachine waarmee zij werkt 
heeft zij van een donateur van Jua 
gesponsord gekregen. We zijn heel trots om 
te zien hoe zij haar leven in eigen hand heeft 
genomen. 
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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 2017 

Saldo 1-1-2017     € 49.459,05 

Totaal inkomsten    € 63.754,36 

Totaal uitgaven     € 53.852,19 

Saldo 31-12-2017    € 59.361,22 

 

 

Hieronder treft u een beschrijving aan van de uitgaven in 2017. Het financieel overzicht is 

onderverdeeld in de volgende kostenposten: 

 

Maandelijkse onkostenvergoeding Nelleke: Dit betreft een standaardvergoeding die aan 

Nelleke wordt uitbetaald voor haar te maken onkosten. Onkosten zijn eten, huur eigen 

woning, kleding, medische hulp en reiskosten. 

 

Onkosten 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. 

 

Bureaukosten Jua: Dit zijn de kosten die de stichting in Nederland maakt om de organisatie 

draaiende te houden, zoals kosten voor internationaal betalingsverkeer, abonnement Kamer 

van Koophandel, kosten voor hosting van de website, communicatie en promotiekosten. 

 

Kosten fondsenwerving: Dit betreft de kosten die Jua maakt om voldoende fondsen te 

werven voor het opvanghuis in Kenia. Na een aantal financieel krappe jaren, is in augustus 

2016 besloten om de financiële positie van Jua te verbeteren door middel van extra 

fondsenwerving. Hiervan is in het jaarverslag 2016 reeds melding gemaakt. Het succesvolle 

resultaat van de fondsenwerving is een aanzienlijke stijging van de inkomsten voor Jua. 

Uiteraard is dit geen jaarlijks terugkerende kostenpost en kan Jua met deze inkomsten werk 

leveren over meerdere jaren. 

 

Achterstallige huur: Vanwege de moeilijke financiële jaren hiervoor heeft Jua (in overleg) 

een achterstand opgebouwd van de huur van het huis. In 2017 konden we dankzij de 

verbeterde financiële positie van de stichting deze achterstallige huur van de jaren 2013, 

2015 en 2016 voldoen. Om de kosten te spreiden is besloten de achterstallige huur uit het 
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jaar 2014 in het komend jaar te voldoen, waarna de achterstand in zijn geheel zal zijn 

weggewerkt. 

 

 

Overzicht uitgaven 2017 

Maandelijkse onkostenvergoeding Nelleke 

 

 

€ 1.500,00 

Onkosten Rescue Centre € 29.166,46 

Bureaukosten Jua € 679,35 

Kosten fondsenwerving 2016, 2017 en 2018 € 17.179,42 

Achterstallige huur 2013, 2015 en 2016 € 5.326,96 

Totaal uitgaven 2017 € 53.852,19 

 

 

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 2017 mogelijk gemaakt om alle kosten te kunnen dekken en de 

huurachterstand weg te werken. Stichting Jua staat er mede daardoor per 1 januari 2018 

financieel gezond voor.  
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3. Jaarplan 2018 
 

In 2018 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.   

 

Corruptie krijgt dit jaar ook veel aandacht. Er is een nieuwe Children Officier benoemd bij de 

Kinderbescherming, die samen met de hulpverlening de signalen van corruptie aan wil 

pakken. Het is een heel grote stap voorwaarts om open over corruptie te kunnen spreken in 

Kenia. Het is van essentieel belang dat misbruik wordt bestraft, zodat het signaal aan daders 

wordt afgegeven dat misbruik strafbaar is en niet afgekocht kan worden. Voor de 

slachtoffers is het ook van groot belang voor het verwerken van hun trauma. Wij realiseren 

ons dat het nog lange tijd zal duren voor corruptie in ieder geval minder zal voorkomen. 

Maar iedere stap is er één. 

 

Natuurlijk gaan we ook in weer 2018 doen waar we goed in zijn; veiligheid, opvang, warmte 

en liefde bieden aan hen die het zo hard nodig hebben. 

 

 


