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Voorwoord 
 

 
Voor u ligt ons tweede jaarverslag. 2012 was een jaar vol ontwikkelingen 
waarover u in dit jaarverslag kunt lezen. Onze initiatiefneemster Nelleke 
Hols is in het afgelopen jaar bezig geweest ons JUA Rescue Centre in 
Watamu verder te ontwikkelen en te bestendigen. We kunnen nu zeggen 
dat JUA staat en haar plaats heeft verworven zowel in Kenya als in 
Nederland. 
 
In dit verslag treft u informatie over de meisjes die werden opgevangen, 
de baby’s die werden geboren en de counseling die werd verleend. Ook de 
begeleiding van de meiden ná hun verblijf in JUA en de samenwerking met 
lokale instanties komt aan de orde.  
 
Aan ons JUA Rescue Centre is dit jaar ook nog het een en ander 
opgeknapt en toegevoegd zodat het meer en meer een écht thuis wordt 
voor de meiden die we opvangen. Verder leest u over Nederlandse 
vrijwilligers die bij ons werkzaam waren en over de stagiaires die via 
Kenya Experience bij ons een deel van hun opleiding volgen.  
 
In Nederland hebben we de ervaringen van 2011 gebruikt om de 
organisatie te stabiliseren en een optimale connectie met onze 
ambassadeurs, gevers en belangstellenden op te bouwen. Uiteraard kunt 
u in dit verslag – in hoofdstuk 3 – zien wat er met uw giften zoal is 
gebeurd. Ook dit jaar is weer elke euro voor de volle 100% ten goede 
gekomen aan het JUA RESCUE CENTRE en daarvoor zijn wij u – lezer en 
gever – veel dank verschuldigd!  
 
 
 
Zoetermeer, Mei 2013, 
 

 
Peter M. Mak 
Voorzitter 
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Hoofdstuk 1: Activiteiten 2012 
 

In het 2de jaar van JUA zijn de lessen die we 
opdeden in 2011 zo goed mogelijk vertaald naar 
- vooral ook - praktische oplossingen.  
 
Ons Rescue Centre is waar nodig verder 
opgeknapt, de relatie met de lokale medische 
zorg en de overheidsinstanties als het Child 
Department zijn versterkt.  
  

In dit hoofdstuk een overzicht van wat het Rescue Centre in Kenia, 
Watamu, onder leiding van Nelleke Hols in 2012 heeft beleefd, 
meegemaakt en bereikt.  
 
1.1 De meisjes 
 
Dit jaar zijn 8 meisjes verwelkomt in ons Rescue Centre terwijl we van 10 
meisjes afscheid mochten nemen. Waar de nieuwe meisjes vaak schuchter 
en timide binnenkwamen konden zij zich spiegelen aan de zelfverzekerde 
en stabiele meisjes die al enige tijd in JUA verbleven.  
 
De onderlinge samenhang van nieuwe en ervaren meisjes was steeds 
spannend, want elk brengt tenslotte haar eigen “levensrugzak”mee. 
Uiteindelijk wordt na verloop van tijd de groep steeds stabieler en socialer 
en worden nieuwe meisjes met warmte en genegenheid opgevangen.  
 
Uit de noodzakelijk medische check blijkt soms dat ingrijpen noodzakelijk 
is. Zo moest Mapenzi van 3 jaar anti-HIV-medicatie slikken ter preventie. 
Door grotere en kleinere ingrepen is de medische zorg een aanzienlijke 
kostenpost gebleken waarvoor we een deel van ons budget hebben 
moeten reserveren.  
 
1.2  De baby’s 
 
Ook in 2013 mocht JUA Rescue Centre 
weer een (tijdelijk) thuis worden voor 5 
nieuwgeborenen. 
 
Het is grappig te zien dat er vooral 
meisjes geboren worden. Sinds de start in 
2011 zijn er 8 meisjesbaby’s en 2 
jongensbaby’s een nieuw leven 
begonnen.Niet alle geboortes gingen 
overigens even vlot en makkelijk, maar 
met hulp van de onmisbare en 
onvermoeibare Dr. Christien zijn alle kinderen en hun moeders 
kerngezond.  
 

 
Deel van onze groep 



               
 JAARVERSLAG 2012 

5

 
1.3  Counseling 
 
Vera Olum is als onze social worker degene die met 
meisjes zowel individueel als groepsgericht 
gesprekken voert. De gesprekken zijn voornamelijk 
gericht op de vraag “Wat wil jij met je leven en 
jouw toekomst en op welke manier kan JUA je 
daarbij helpen”. We stimuleren de meisjes in het 
nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen 
leven. Dat zijn moeilijke issues die steeds 
terugkomen in de gesprekken. Daarnaast wordt gewerkt aan het trauma 
dat de meisjes hebben opgelopen. We stimuleren alle meisjes tot het 
volgen van een opleiding. Ze kunnen kiezen terug te gaan naar 
(basis)school of een praktische opleiding gaan volgen. De meeste meisjes 
kiezen voor een naaiopleiding met het oog op de toekomst. Opleiding en 
counseling zijn de basis voor een herwonnen plaats in de samenleving. 
 
 
1.4 Begeleiding 
 
JUA werkt als Rescue Centre en dus aan het helpen verwerken van de 

soms vele trauma’s waarmee de 
meisjes bij ons geplaatst worden. 
Maar óók werken we aan 
bewustwording, zelfvertrouwen en 
inzicht in hun rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden als meisje en 
vrouw in de Keniaanse samenleving.  
We zien - na plaatsing bij JUA - dat 
de meisjes niet weten wat hen 
overkomt. Ze zijn  - door de 
Children’s Department naar 
aanleiding van meldingen van b.v 

school, buren of familie vaak plotseling uit hun omgeving gehaald.  
De eerste twee weken is vooral een kwestie van veiligheid ervaren in JUA, 
wennen aan de andere meisjes en natuurlijk het team. Vera heeft in de 
eerste twee weken na plaatsing dagelijks een kort gesprek om te horen 
hoe het gaat. De meisjes worden in die eerste belangrijke weken door het 
hele team geobserveerd. Nadat het vertrouwen voldoende is gegroeid kan 
het counseling-traject beginnen. We hebben met vrijwel elke opname 
geleerd dat de meisjes altijd doen wat er van ze wordt verwacht….. 
Niemand heeft ooit aan hen gevraagd wat zij zelf willen. Een cultureel 
gegeven. De ervaring - met inmiddels een flink aantal meisjes  - heeft ons 
echter ook erop gewezen dat, àls ze uitgenodigd worden over zichzelf en 
hun situatie na te denken, heel veel kracht en motivatie tevoorschijn 
komen.  
 
 

 
Vera Olum 
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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. Daarna wordt er door 
Nelleke en Vera een huisbezoek afgelegd om te kijken of het verantwoord 
is dat het meisje terug gaat naar de thuissituatie. Tot nu toe hebben we 
de meisjes allemaal weer terug kunnen plaatsen. Sommigen bij hun 
ouders en sommigen bij andere familie. Bij één meisje is het niet gelukt 
haar terug te plaatsen. Zij verblijft, met haar baby, nog in JUA waar we 
proberen een oplossing te zoeken. 

 
Elke dag heeft elk meisje één of 
meerdere taken in het huishouden 
dat JUA Rescue Centre is. Zij zijn 
zelf verantwoordelijk voor het 
wassen van hun eigen kleding. Ook 
heeft elke dag één van de meisje 
een taak in de keuken. 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Samenwerking. 
 
In 2012 is JUA samen gaan werken met Kenya Experience. Kenya 
Experience werft vrijwilligers en studenten voor verschillende projecten in 
Kenya waaronder JUA. Kenya Experience werkt samen met VSO 
(Voluntary Service Overseas)  en Joho Nederland. Aanmelden voor stages 
en vrijwilligerswerk gaat via Kenya Experience. JUA bepaalt uiteindelijk of 
de student of vrijwilliger geplaatst kan worden in JUA.  
In 2012 heeft JUA ook samengewerkt met : 
• Timboni Dispencery ( kliniek ) 
• Gede Dispencery ( kliniek ) 
• Watamu Residents Association 
• Children’s Department 
• Dabaso school 
• Bambokofi school 
• Christien Mbogori 
• Firma Boot & Co. 

 
 
 
 
 

Florence, Kabibi en baby Magdalena 
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1.6 Opleiding 
 
Zoals gezegd kunnen de meisjes kiezen terug 
te gaan naar school of een vakopleiding te 
volgen. De meeste meisjes kiezen voor de 
vakopleiding naaien. Op deze – externe – 
opleiding krijgen de meisjes les op 
trapnaaimachines, leren ze patroonontwerp, 
patroontekenen, materiaalkennis en 
natuurlijk het echte werk…trots als pauwen 
showen de meisjes dan hun eerste jurk of 
shirt!  
 
JUA heeft – dank zij donaties uit Nederland – 
inmiddels aan een aantal meiden bij hun 
vertrek uit ons Rescue Centre een eigen naaimachine mee kunnen geven. 
Zij hebben daarmee een “bedrijfje” opgezet waarmee ze zich een “eigen” 
plek hebben verworven. 
 
1.7  Personeel 
 
 
JUA RESCUE CENTRE heeft lokaal personeel in dienst en draagt daarmee 
ook haar steentje bij aan de lokale werkgelegenheid. Uiteraard biedt JUA 
het team een eerlijk salaris.  
 
Vera Olum Social Worker, counseling 
  
Anna Joshua Caretaker  
Presca Sammy Caretaker  
Zawadi Thoya Was en schoonmaak 
 
Anna en Presca waren in 2012 verantwoordelijk voor de maaltijden en de 
dagelijkse begeleiding van de meisjes. Die begeleiding bestaat vooral uit 
bijspringen waar nodig in het dagelijks leven van de meisjes. Ook 
observeren en signaleren zij eventuele problemen in de groep of “ander “ 
gedrag bij de meisjes. Zij rapporteren dit bij Vera en of Nelleke. 
 
Via Holland Services wordt voor de bewaking (gedurende nacht) een 
Ascari  ( nachtwaker ) ingehuurd.  

 
Lela in haar zelfgemaakte jurk 
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Hoofdstuk 2: Organisatie 
 

Het Rescue Centre in Watamu 
draait lokaal onder dagelijkse 
(bege)leiding van Nelleke Hols. 
Zij is dè centrale figuur voor ons 
Rescue Centre, daarbij geholpen 
door lokaal personeel, zoals u in 
het vorige hoofdstuk kunt lezen. 
De Nederlandse basis ligt bij de 
Stichting JUA. Het bestuur weet 
zich gesteund door een groeiend 
aantal zeer bewogen 
ambassadeurs zonder wie de 

fondsenwerving niet zo goed zou verlopen als we u in dit verslag kunnen 
laten zien. Af en toe wordt de Stichting ook geholpen door één of meer 
enthousiaste vrijwilligers. In dit hoofdstuk een overzicht van de onze 
Stichting en de activiteiten van 2012.  
 
2.1  De Nederlandse Stichting 
 
De Nederlandse Stichting is gevestigd in Zoetermeer en komt eens in de 
zes weken bij elkaar in een bestuursvergadering. Tijdens de 
vergaderingen wordt de dagelijkse gang van zaken in Kenia besproken en 
wordt bepaald op welke manier we fondsen kunnen genereren voor steun 
aan ons Rescue Centre in Kenia. Het bestuur is primair verantwoordelijk 
voor de communicatie, fondswerving, het onderhouden van de website en 
het beheer van de financiën.  
 
Ook in 2012 bestaat het bestuur uit Peter Mak (voorzitter), Lara ’t Hart 
(secretaris) en Guido Bronkhorst (penningmeester) Zij worden 
ondersteund door vier vaste ambassadeurs; Monique van der Zijde, 
Lisette van der Heiden, Maaike van Oosten en Lieke van Veen. Jacqueline 
Dekkers Los is vrijwilliger. Monique coördineert de groep ambassadeurs en 
vrijwilligers. De vier ambassadeurs samen vervullen brede 
ondersteunende taken zoals de relatie en coördinatie van en met het 
toenemend aantal nieuwe ambassadeurs en vrijwilligers en zij organiseren 
activiteiten tbv. fondsenwerving. Op die manier steunt het bestuur Nelleke 
Hols 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 ook dit 
jaar nog te weinig. Het blijkt erg lastig bedrijven of andere partijen te 
benaderen en te bewegen sponsor te worden en te blijven. Veel gehoorde 
reacties zijn dat er al zo vaak wordt gevraagd om financiële steun. 
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Meer succesvol is JUA in het verkrijgen van steun op 
projectbasis en met losse donaties. In 2012 ontvingen we – 
bijeengebracht door een groep zeer enthousiast hardlopers  - meer dan € 
4000,-- uit de Dam-Tot-Dam-loop!  
 
 
Ook van de Rokkeveense Oud Papier Actie en de Stichting De 
Pelgrimshoeve uit Zoetermeer ontvingen we een bijdrage.  
 
We konden dit jaar een nieuwe sponsor verwelkomen: Boot & Co 
boomkwekerijen uit Boskoop.  
 
Kinderkledingwinkel Wolletje Wit uit Delft biedt steun in de vorm van 
o.a. tweedehandskleding en ook Kaatje Katoen (duurzame luiers) steunt 
ons in natura en met kortingen.  
 
BOOT &Co Boomkwekerijen stimuleerde de meiden in Kenia hun naai-
ervaringen in te zetten en deze te verbeteren door de bestelling van 
overhemden.  
Natuurlijk is ook de Nederlandse achterban tot grote steun en JUA heeft 
inmiddels een flink aantal vaste Vrienden. Hun donaties zijn ontzettend 
welkom én essentieel om het werk in Kenia te kunnen blijven doen.  
 
2.3  Website 
 
Het ontwikkelen van een goede website waarop JUA 
haar belangstellenden en donateurs kan 
informeren, is in 2012  afgerond met een 
Nederlandse editie. In 2013 zal een Engelstalige 
versie worden gerealiseerd. Daarnaast is 
aangegeven dat er  behoefte is aan een Italiaanse 
editie, dit omdat een flink aantal Italiaanse 
toeristen  - tijdens een vakantieverblijf in de regio 
Watamu  - geraakt wordt door het werk van 
Nelleke in ons JUA Rescue Centre.  
 
De Foto’s, video’s en Laatste Nieuwtjes zijn de meest bezochte elementen 
van de website. Van de mogelijkheid tot inschrijven voor de kwartaal-
nieuwsbrief wordt goed gebruik gemaakt. Onze adreslijst telt inmiddels 
meer dan 150 namen. De website is, naast de nieuwsbrief, de drager van 
alle informatie van en over de Stichting en het werk in Kenia. 
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2.4  Vrijwilligers 
 
Dit jaar heeft een flink aantal vrijwilligers bijgedragen aan de activiteiten 
van JUA. Natuurlijk, zoals al genoemd, de Nederlandse ambassadeurs die 
zich geheel vrijwillig inzetten voor o.a. de Dam tot Dam loop, presentaties 
en bezetting van de informatie-desk bij diverse gelegenheden.   
 
Bij Nelleke in Kenia zijn twee stagiaires werkzaam geweest. Anna Lieke 
Knol en Patty van Houwelingen. De stagiaires waren afkomstig van 
respectievelijk het ROC Rotterdam en de Rotterdamse Hogeschool.  
 
Door bemiddeling van Kenya Xperience konden zij hun stageperiode in het 
JUA Rescue Centre doorbrengen. Hun hulp aan het JUA-team en de JUA-
meiden is onuitwisbaar gebleken.  
 
JUA is deze stagiaires/vrijwilligers uiteraard bijzonder dankbaar en 
verwelkomt ook het komende jaar weer graag nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers. Aanmelden kan via de link op onze website. 
 
   

 
Patty van Houwelingen aan de slag voor 
kettingen en armbanden 

 
Lisette van der Heijden met een deel van JUA 
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Hoofdstuk 3: Financiën 
 
De financiën van Stichting JUA vallen onder verantwoordelijkheid van 
penningmeester Guido Bronkhorst. Hij beheert de administratie van 
inkomsten en uitgaven en stelt hiervan maandelijks een overzicht op dat 
met het bestuur wordt gedeeld.  
 
In Kenia is het gebruikelijk dat Nelleke met de betaalpas van de Stichting 
geld opneemt bij de bank in Watamu of Malindi. Zij legt hierover 
schriftelijk verantwoording af aan onze penningmeester met een korte 
beschrijving van de betreffende postenkost….Zo volgen we precies wat er 
met de sponsoring, giften en donaties wordt gedaan.  
 

Overzicht financiën 2012  
Totaal Inkomsten €   12.745,01 
Totaal Uitgaven €   15.078,43 
Saldo 2011 €     7.064,51 
Saldo op 31 januari 2012 €     4.731,09 

 
 
Uitgaven: 
 

Uitgaven: 
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de uitgaven in 2012. Het 
overzicht is verdeeld in 3 kostenposten: 
 
o Maandelijkse onkosten Nelleke: Dit is een standaardvergoeding 

die ze krijgt voor haar persoonlijke onkosten. Denk dan aan 
huisvestingskosten en medische hulp. In de loop van het jaar is 
de onkostenvergoeding aanzienlijk verlaagd tot 50% van het 
oorspronkelijke bedrag om de financiële lasten te beperken. 
Daarbij wordt maandelijks gekeken of de onkostenvergoeding 
voldoende dekkend is. 

 
o Onkosten Rescue Centre: De – uiteraard – grote kostenpost 

waaronder alle dag-dagelijkse operationele kosten voor het 
daadwerkelijk opvangen van de kinderen zoals: Voeding, 
toiletartikelen, reiskosten, medische kosten, salarissen personeel, 
water- en elektriciteitsrekening, brandstof, onderhoud en 
reparatiekosten en schoolkosten. 

 
o Bureaukosten JUA: Hieronder vallen de kosten om de Stichting 

JUA draaiende te houden zoals: kosten internationaal 
betalingsverkeer, abonnement Kamer van Koophandel, kosten 
voor hosting van de website, promotiekosten. 
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Uitgaven:   
Onkosten vergoeding Nelleke €     3.550,00 
Onkosten Rescue Centre €   11.294,34 
Bureaukosten JUA €       234,09 
Totaal €   15.078,43 

 
Inkomsten: 
 
JUA is volledig afhankelijk van sponsors, vrijwilligers en donaties.  
De vele vrienden van JUA en inzet van onze ambassadeurs hebben het in 
2012 mogelijk gemaakt alle kosten te kunnen dekken. De toekomst blijft 
– zeker in deze lastige economische tijden - financieel gezien erg 
spannend. Gemiddeld ontvangen we zo’n 200 euro per maand van onze 
vaste donateurs. Dit is helaas nog steeds onvoldoende om JUA draaiende 
te houden. De inzet blijft dus ook in 2013 het vergroten van het aantal 
vaste donateurs, onze Vrienden van JUA. 
 
 

Inkomsten  
Vaste donateurs €     1.347.50 
Incidentele giften €   11.397,51 
Totaal €   12.745,01 
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Hoofdstuk 4: Doelstellingen 2013 
 
De belangrijkste doelstelling voor 2013 is en blijft sponsorwerving in 
Nederland. Daarnaast versterking van de eigen financiële positie van JUA 
in Kenia zodat ons Rescue Centre zelf inkomen genereert. 
 
Eigen inkomsten maken JUA minder kwetsbaar en meer onafhankelijk. In 
2012 heeft Nelleke met de voorzitter van Stichting WANAWA, Jane Sijl, 
plannen besproken die JUA kunnen helpen zelfstandig te worden. Daarbij 
om financiële en projectmatige hulp gevraagd om die plannen te kunnen 
realiseren. Begin 2013 zijn met Stichting WANAWA en het bestuur van 
JUA de verschillende mogelijkheden besproken. 
  
4.1 Projecten 
 
Uit de besprekingen volgde de keuze voor een stapsgewijze opbouw van 
een eigen financiële basis. Niet teveel projecten tegelijk, maar een rustige 
start, zodat een stabiele en solide basis kan worden gelegd.  
 
4.1.1 Tomaten-farm  
 
Als eerste wordt in juni 2013 een zgn. tomatenfarm opgezet. Op een flink 
stuk grond komt een groot aantal (aan het klimaat gewende) tomaten-
planten te staan, die worden geplant door een lokale expert. Irrigatie, 
beheer en oogst zijn in zijn handen van een zgn. chamberboy. Voor de 
afzet van onze JUA-tomaten zijn strategische afspraken gemaakt met de 
lokale markt. De verwachtte opbrengsten zullen gebruikt worden voor 
onder meer de salarissen van het team. 
  
4.1.2 Naai-opleiding 
 
Voor de meiden is een opleiding van groot belang. Daarmee kunnen zij in 
hun eigen onderhoud gaan voorzien. Vrijwel alle meisjes hebben een 
naaiopleiding gekozen en deze  -  externe – opleiding gevolgd.  
 
Nu JUA sterker is geworden zal in 2013/2014 een eigen naai-opleiding 
starten die wordt gegeven door een JUA-meisje dat klaar is met haar 
opleiding en al weer thuis is. Zij zal gedurende enkele dagen per week de 
nieuwe meiden alle kneepjes van het vak gaan bijbrengen. Uiteraard zal 
zij hiervoor een salaris krijgen. Dit project bespaart ons uiteindelijk 
vervoers-, materiaal- en  opleidingskosten terwijl de producten kunnen 
door de meiden zelf worden gebruikt of verkocht.  
 
Voor naaimachines (allemaal zgn. trapmachines, want de levering van 
electriciteit is tamelijk onbetrouwbaar en lang niet overal beschikbaar) en 
kniptafels zal in de tuin van ons Rescue Centre een aparte ruimte worden 
opgebouwd. Ook daarvoor wordt de hulp van donateurs en sponsoren 
gezocht.  
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4.1.3 Logeerruimte stagiaires 
 
Er is in JUA een ruimte voor stagiaires zodat zij daadwerkelijk IN het JUA 
huis  - uiteraard tegen een vergoeding voor kost en inwoning - kunnen 
verblijven gedurende hun stageperiode.  
 
4.2 Outreaching. 
 
JUA is al vanaf de start begonnen met zgn. outreachend werken.  
De meisjes die JUA verlaten worden een aantal keren per jaar thuis in hun 
eigen omgeving bezocht. De meisjes die naar school gaan worden daar 
financieel, met dank aan sponsors, in ondersteund. 
In de komende jaren zal, naarmate er meer meisjes “klaar” zijn voor een 
eigen plek in hun eigen omgeving, outreachend werken een steeds 
grotere rol gaan spelen in ons hulpverleningsaanbod. 
 
4.3 Uitbreidingsplannen 
 
JUA heeft in 2012/2013 lokaal en via lokale instanties onderzocht of en 
hoe het mogelijk zou zijn land aan te kopen voor de bouw van een geheel 
eigen Rescue Centre. Immers, nu wordt de ruimte gehuurd en dat drukt 
sterk op de jaarlijkse begroting.  De gedachte is een nieuw en groter JUA 
huis te kunnen bouwen mèt een eigen trainingscentrum, waardoor we ook 
meer meisjes kunnen gaan helpen. In 2013 zal worden gezocht naar 
fondsen en donaties/sponsoring deze plannen nader uit te werken. 
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Nawoord 
 
2012 was het jaar van “JUA op de kaart zetten” zowel in Kenia als in 
Nederland. Het kost tijd  vertrouwen te krijgen van en bij de lokale 
bevolking en de overheid. Ik kan zeggen dat JUA daarin is geslaagd.  
JUA heeft een goede relatie met de Children’s Department en andere 
lokale en regionale organisaties. 
 
Ook was 2012 het een jaar van plannen maken voor de toekomst. Omdat 
we hier in Kenia nu, na ruim 2 jaar, een duidelijk plaatje hebben van wat 
nodig is, willen we graag uitbreiden met een heel nieuw JUA huis met 
meer opvangplaatsen. “Buiten” wachten nu nog heel veel meisjes op hulp. 
Natuurlijk hebben we voor die hulp die we willen én kunnen verlenen 
voldoende geld nodig. Daar gaan we  - mét elkaar -  hard aan werken. 
Zelfstandig ondernemen was ook een plan in 2012.Het past in onze visie, 
is van deze tijd en maakt ons minder kwetsbaar. 
 
2012 was ook een jaar van veel bezoek aan het JUA-huis. We hebben veel 
bezoek gehad van gulle toeristen. Voeding, ( baby) kleding en financiële 
giften zijn aan ons gegeven. Onze ambassadeurs werken hard aan het 
verzamelen van ( baby) kleding die zij regelmatig naar Kenia sturen. 
Onmisbare hulp!! 
 
We hebben bezoek gehad van Unicef, afdelingen UK en US.  
Ook PLAN International is op bezoek geweest. Verschillende 
departementen van de Keniaanse overheid hebben ons Rescue Centre een 
bezoek gebracht. Zij waren zeer geïnteresseerd in ons 
hulpverleningsaanbod. Want JUA is het enige (!) Rescue Centre in het 
Malindi district. 
 
Dit jaar hadden wij ook de 1e keer een student voor 5 maanden. Die 
student wordt door mij persoonlijk begeleid …..wat weer een nieuwe 
ervaring is. Als student van een Nederlandse school in een hele andere 
cultuur is niet makkelijk, maar wel een heel mooie ervaring.  
 
Natuurlijk hadden we dit jaar ook weer heel wat bevallingen. Ik streef er 
altijd naar om daarbij aanwezig te zijn. Elke keer weer is geboorte een 
heel bijzondere ervaring. 
 
2012 was voor mij een boeiend, leerzaam en warm, letterlijk en figuurlijk, 
jaar. Met ups en downs, maar altijd met het vertrouwen dat JUA er mag 
zijn en hard nodig is! Met steun van mijn prachtige team, meiden en 
natuurlijk onze lokale arts Christien Mbogori. 
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2013 wordt het jaar van uitvoering en groeien. Ik wil iedereen die zich 
inzet vooor JUA heel hartelijk danken. Met jullie steun zal JUA zich kunnen 
blijven ontwikkelen. 
 

 
Nelleke Hols 
Watamu Kenya. 



               
 JAARVERSLAG 2012 

17

SPONSORS/DONATEURS 
 

 
http://www.boot.nl 
 

 
http://ww.wolletjewit.nl 
 
   

 

 

 

http://www.kaatjekatoe
n.nl 

http://www.pelgrimshoeve.nl http://pwgrv.home.xs4all.
nl/pwgrsite/data/div_ropa.
shtml 

 
 
CONNECTIES 
   

 
 

 
 

 
 
 

http://www.wanawa.nl http://ww.kenyexperience.org http://www.vso.nl/ 
 


