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Voorwoord 
 
Zoetermeer, mei 2015 
 
 
Beste vrienden van Jua,  
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van onze Stichting. Natuurlijk zijn we met de 
publicatie hiervan ruimschoots over jaargrenzen héén geschoten, maar door de 
regelmatige nieuwsbrieven bent u steeds op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen van ons Rescue Center. 
 
Ook 2013 was weer een jaar van grote en kleine veranderingen. Gelukkig was het 
een mooi “mensenjaar” waarin het team, onder leiding van onze oprichtster 
Nelleke Hols, er opnieuw in is geslaagd terneergeslagen en in nood zijnde meisjes 
zichzelf te laten hervinden en met zelfvertrouwen de toekomst in te gaan. 
 
Sterk en vol kracht onze meisjes de poort uit te zien stappen dat is waar het JUA-
team elke dag vol inzet aan werkt. 
 
Onze ambassadeurs zijn – hier in Nederland – van onschatbare waarde voor JUA 
en bij deze wil ik ook hen allen heel hartelijk dank voor hun inzet en creativiteit in 
het vinden van sponsoren en giften. 
 
Hoewel we dit jaar toch slaagden in onze plannen is de financiële stand van 
zaken, zoals u in dit verslag kunt lezen, nog steeds niet stabiel genoeg. We 
zoeken – met u als vriend van JUA – daarom ook komend jaar weer naar vaste 
sponsoren en financiers die JUA in Watamu helpen op eigen benen te gaan staan. 
Zonder uw zeer gewaardeerde hulp kunnen wij daarom niet! 
 
Liefde, zorg en aandacht voor de meisjes in ons Rescue Center zijn de basis voor 
hun nieuwe leven. En daarvoor blijven wij ons ook in 2014 inzetten! 
 
 

 
Peter M. Mak 

Voorzitter Stichting Jua 
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Hoofdstuk 1: Jua Rescue Center  
 
1.1 De doelgroep 

In 2013 zijn er op verzoek van verschillende lokale organisaties nieuwe meisjes 
geplaatst. In totaal is er in 2013 aan 11 meisjes en 6 baby’s hulp verleend.  
 
 
1.2 Activiteiten 

In het jaar 2013 zijn er door verschillende lokale organisaties meisjes aangemeld 
die het slachtoffer zijn van geweld. Jua heeft opvang geboden aan deze 
getraumatiseerde meisjes met als doel een veilige omgeving te bieden en 
uiteindelijk het behandeltraject te doorlopen naar een nieuw toekomstperspectief. 
 
Naast de behandeling van deze meisjes heeft Jua zich beziggehouden met het 
opzetten van een tomatenfarm om voor een deel financieel onafhankelijk te 
worden. Ook zijn er verdere stappen ondernomen om in Kenia geregistreerd te 
worden als NGO. 
 
Begeleiding van de meisjes 
Jua heeft ook dit jaar weer bezoek gekregen van de meisjes die het traject eerder 
succesvol hebben doorlopen. Dit had een positief effect, omdat zij een voorbeeld 
zijn voor de meisjes die het traject nog aan het doorlopen zijn. Zij deelden de 
ervaringen die ze hebben gehad na het verlaten van Jua, waardoor de huidige 
meisjes die bij Jua wonen extra gestimuleerd werden om aan hun zelf te werken. 
Ook voor het team voor Jua is het erg fijn om te zien dat het deze meisjes goed 
gaat. Daarnaast heeft Jua meerdere huisbezoeken gebracht aan meisjes die het 
traject doorlopen hebben.  
 
De doelgroep heeft in 2013 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 doelgroep en met het doel om hen een nieuw 
toekomstperspectief te bieden.  
 
 
De tomatenfarn 
In 2013 heeft Jua met financiële hulp van stichting Wanawa een tomatenfarm 
opgestart met als doel voor een deel financieel onafhankelijk te worden. Jua wil 
graag minder afhankelijk zijn van sponsors en giften om de duurzaamheid van 
het programma beter te kunnen garanderen. Zelfstandigheid past in de visie van 
Jua. 
 
Jua had een overeenkomst met een hotel in Watamu gesloten waarin 
afgesproken was dat de tomaten oogst structureel aan hen verkocht zou worden.  
 
In juli werden de eerste stappen gezet om met behulp van zonne-energie de farm 
op te zetten. Er werd gestart met de bouw op het stuk grond dat beschikbaar 
werd gesteld door een betrokkene. Ook werd er een omheining en een huisje 
voor de chamberboy gebouwd die hier zou gaan wonen. Hij is verantwoordelijk 
voor de bewaking, bewatering, oogst, en het in pakken om vervolgens de oogst 
te vervoeren naar de klant. 
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Helaas is dit initiatief mislukt omdat het toerisme in 2013 erg laag was waardoor 
er geen inkomsten waren met als gevolg dat het hotel geen tomaten van Jua kon 
kopen. 
 
 
NGO papieren 
In het jaar 2013 is er ook hard gewerkt om in Kenia als organisatie geregistreerd 
te worden als NGO. Het blijkt erg lastig om dit certificaat in handen te krijgen.  
De oprichtster van Jua is meerdere malen naar de hoofdstad Nairobi gereisd en 
heeft een advocaat ingeschakeld. Het proces loopt nog steeds. 
 
Registratie kindertehuis 
Jua komt in aanmerking om officieel geregistreerd te worden in Nairobi als 
organisatie voor kinderen. Dit proces is in 2013 in gang gezet en zal afgerond 
worden in 2014.  
 
 
1.3 Samenwerking 

Stichting Jua werkt samen en krijgt steun van verschillende organisaties en 
bedrijven. In 2013 hebben de volgende mensen en organisaties een bijdrage 
geleverd aan Jua.  
 
Kenya Experience   
Kenya Experience bemiddelt tussen Jua en Nederlandse studenten die naar Kenia 
willen komen om stage te lopen. Een aantal studenten is via Kenya Xperience in 
aanmerking gekomen om hun stage te lopen bij Jua.   
 
Watamu Marine Association  
Met de bewonersvereniging is samengewerkt op het gebied van educatie en het 
delen van informatie. Jua heeft met hen samengewerkt om de bewustwording 
van de meisjes te vergroten op het gebied van kindermisbruik. Iets wat in Malindi 
district een groot probleem is.   
 
Futpop – Delft 
Het muziekfestival Futpop in Delft heeft Jua de mogelijkheid gegeven op op het 
festival een kraam te hebben waar o.a. met door de Jua meiden zelfgemaakte 
sieraden en tassen aan fondswerving is gedaan.  
 
Jan van der Meer 
Jan van der Meer is filmmaker en heeft op verzoek van de stagiares Eveline 
Duifhuizen en Joleen Krepel een promotiefilm gemaakt over Jua. Deze film is op 
YouTube inmiddels goed bekeken en kan helpen om Jua meer bekendheid te 
geven.  
 
De film is te bekijken via de volgende link: http://youtu.be/YP7MEicLS04 
 
Stagiaires/Vrijwilligers 
In 2013 zijn er de volgende stagiares/vrijwilligers actief geweest in Jua: 
 
Patty van Houwelingen  
Periode:  September 2012 t/m januari 2013  
Opleiding:  Sociaal Pedagogisch Medewerker aan de Hogeschool Rotterdam 
 
Rianne van Kessel & Tamira Houniet 
Periode:  Februari 2013 t/m juni 2013 
Opleiding:  Maatschappelijk werk aan de Leidsche Hogeschool 
 



 

Eveline Duifhuizen & Joleen Krepel

Periode: September 2013 t/m januari
Opleiding: Sociaal Pedagogisch Medewerker & Culturele Maatschappelijke          

Vorming aan de Hogeschool Rotterdam
 
 

1.4 Personeel 

In juli 2013 heeft de maatschappelijk werker Vera Olum Jua verlaten
ervoor heeft gekozen om 
werker wordt nog steeds erg gemist door het team van Jua, maar ook door de 
doelgroep.  
 
Na het vertrek van Vera zijn er in 2013 twee
geweest. Helaas konden zij deze functie niet 
zij weer ontslagen. Dit was een lastige en intensieve periode voor de oprichtster 
en het team van Jua.    
 
Het team van Jua in 2013:
Nelleke Hols    
Vera Olum (tot juli)   
Presca Karisa   
Janet Kesi   
Anna Guyato   
Zawadi Kahindi  
 
Per 1 februari 2014 is Christien Kyule 
maatschappelijk werker. 
 

 
 
 

line Duifhuizen & Joleen Krepel 

September 2013 t/m januari 2014 
Sociaal Pedagogisch Medewerker & Culturele Maatschappelijke          
Vorming aan de Hogeschool Rotterdam 

In juli 2013 heeft de maatschappelijk werker Vera Olum Jua verlaten
om verder te gaan studeren. Haar rol als maatschappelijk 

werker wordt nog steeds erg gemist door het team van Jua, maar ook door de 

van Vera zijn er in 2013 twee maatschappelijk werkers in dienst 
geweest. Helaas konden zij deze functie niet op de juiste manier vervullen en zijn 

was een lastige en intensieve periode voor de oprichtster 

Het team van Jua in 2013: 
Oprichtster/directeur 
Maatschappelijk werker 
Caretaker 
Caretaker 
Kok 
Schoonmaakster 

Per 1 februari 2014 is Christien Kyule bij Jua in dienst gekomen als 
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Sociaal Pedagogisch Medewerker & Culturele Maatschappelijke          

In juli 2013 heeft de maatschappelijk werker Vera Olum Jua verlaten, omdat zij 
Haar rol als maatschappelijk 

werker wordt nog steeds erg gemist door het team van Jua, maar ook door de 

maatschappelijk werkers in dienst 
vervullen en zijn 

was een lastige en intensieve periode voor de oprichtster 

als 
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Hoofdstuk 2: De organisatie 
 
2.1  De Nederlandse Stichting 

De Nederlandse Stichting ondersteunt Jua in Kenia met het volgende team: 
Peter Mak – Voorzitter 
Guido Bronkhorst – Penningmeester 
Lara ’t Hart – Secretaris  
 
Eind 2013 heeft Lara ‘t Hart aangegeven dat zij niet meer als secretaris aan Jua 
verbonden wilde zijn i.v.m. de tijd die zij hier niet meer voor vrij kon maken. Zij 
heeft haar taak als secretaris overgedragen aan Monique van der Zijde per 1-1-
2014.  
 
Daarnaast is een groep ambassadeurs actief in Nederland met het opzetten van 
acties en fondswerving. 
 
 
2.2 Fondswerving 

De resulaten van de fondswervingsacties hebben geleid tot ondersteuning van de 
stichting door verschillende instellingen en bedrijven.  
 
Jan de Vries – Boot & Co 
De Jua meisjes produceren overhemden en tassen voor Boot & Co en in ruil 
hiervoor ontvangt de stichting een geldbedrag.  
 
Dam tot Damloop 
Wederom is de Dam tot Damloop gelopen voor Jua. Er is een bedrag opgehaald 
van  
 
Fundrazr 
Voor het opzetten van de tomatenfarm is een Fundrazr actie opgezet. Hiervan is 
de opbrengst 330 euro. 
 
Futpop “ Rock voor Jua”  
Op 25 mei is tijdens Futpop geld opgehaald voor Jua. De totale opbrengst hiervan 
was 497,05 euro.  
 
Pelgrimshoeve 
Wederom is er een donatie geweest vanuit de Pelgrimshoeve. 
 
College van Diakenen Protestantse gemeente Haarlem-Noord/Spaardam 
Zij hebben na hun kerstactie een donatie gedaan aan de stichting 
 
Overige acties en donaties 
 
 
2.3  Vrijwilligers 
In 2013 zetten de volgende vrijwilligers zich in voor Jua: 
 
Monique van der Zijde  Coördinator vrijwilligers 
Lisette van der Heijden  Ambassadeur 
Maaike van Oosten   Ambassadeur 
Lieke van Veen   Ambassadeur 
Patty van Houwelingen  Ambassadeur 
Jacqueline Dekkers Los  Vrijwilliger 
 



 

Na de overstap van Monique naar het bestuur zijn 
beiden coördinator van de vrijwilligers. 
 
 

Na de overstap van Monique naar het bestuur zijn Lisette en Maaike 
van de vrijwilligers.  
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Lisette en Maaike per 1-1-2014 
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Hoofdstuk 3: De financiën 
 
3.1 Financieel overzicht 2013 

De financiën van Stichting Jua vallen onder verantwoordelijkheid van de 
penningmeester. Deze houdt alle inkomsten en uitgaven bij en stelt hiervan een 
overzicht samen welke maandelijks met het bestuur wordt gedeeld.  
 
De oprichtster legt maandelijks een financiele verantwoording af aan de 
penningmeester over de maandelijkse kosten van Jua.  
 

Overzicht financiën 2013  

Totaal Inkomsten €      12.265,44 

Totaal Uitgaven €      14.148,15 

Saldo 2012 €        4.731,09 

Saldo op 31 januari 2013 €        2.848,38 

 
 
3.2 Uitgaven 

 
Hieronder treft u een overzicht aan van de uitgaven in 2013. Het overzicht is 
onderverdeeld in 3 kostenposten: 
 
Maandelijkse onkosten Oprichtster: is een standaardvergoeding die ze krijgt voor 
het huren van een eigen woning. 
 
Onkosten Rescue Centre:Voeding, lichamelijke verzorging, reiskosten, medische 
kosten, salarissen personeel, schoolgeld/schoolmateriaal, water- en 
elektriciteitsrekening, onderhoud en reparatiekosten. 
 
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. 
  

Uitgaven  

Maandelijkse onkosten vergoeding Nelleke €     1.250,00 

Onkosten Rescue Centre €   12.542,94 

Bureaukosten Jua €        355,21 

Totaal €   14.148,15 

 
 
3.3 Inkomsten 

Jua is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. De vele vrienden van Jua 
hebben het in 2013 mogelijk gemaakt om alle kosten te kunnen dekken. 
Desondanks blijft het van absoluut belang om inkomsten te genereren. De inzet 
van onze ambassadeurs daarbij is van groot belang. 
 

Inkomsten  

Vaste donateurs €     1.860,00 

Incidentele giften €   10.405,44 

Totaal €   12.265,44 
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Hoofdstuk 4: Jaarplan 2014 
In 2014 wordt het Jua Rescue Center onverminderd voortgezet in samenwerking 
met de verschillende partners en betrokkenen. Een aantal specifieke plannen 
staat op de agenda.  
 
Tomatenfarm volledig afronden 
In 2014 hopen we een goede oogst tomaten te hebben die verkoopbaar is op de 
markt in Watamu.  
 
Een NGO registratie in Kenia krijgen 
In 2014 willen we de NGO registratie hebben voltooid. 
 
Het uitbreiden van Jua met een eigen naaischool 
In 2014 willen we een start maken met het ontwikkelen van plannen voor 
uitbreiding van Jua met een eigen naaischool.  
 
Nieuwe vrijwilligers betrekken bij Stichting Jua 
In 2014 willen we weer nieuwe vrijwilligers aan de stichting verbinden. 
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Nawoord 
 
Watamu, mei 2015 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2013. 
 
Het jaar dat Vera Olum Jua verliet om een studie te gaan volgen. Vera was vanaf 
de start bij Jua werkzaam en samen hebben we Jua gebouwd. Het was voor haar 
geen makkelijke keus om Jua, haar kindje, te verlaten. Maar de kans om te 
studeren moest ze pakken. 
 
Ook zijn er weer nieuwe baby’s geboren in Jua. Altijd weer is het een voorrecht 
om bij de geboortes te zijn en jonge moeders te kunnen steunen. 
 
De opstart van de tomatenfarm was een enorme uitdaging. Alles was geregeld en 
een afspraak met een groot hotel gemaakt voor afname. Helaas was en is het 
toerisme heel erg laag dus er kwam geen afname van tomaten. Een enorme 
teleurstelling. Jua wil graag grotendeels op eigen benen staan. Hopelijk kan de 
farm opnieuw opgestart worden op een later tijdstip. 
 
Ook dit jaar had Jua weer studenten vanuit Nederland. Voor de meisjes betekent 
dit meer activiteiten en aandacht. Zij vinden het altijd leuk om nieuwe gezichten 
in Jua te verwelkomen. 
 
Dit jaar hebben we weer veel bezoekers mogen ontvangen die gul aan Jua 
hebben gegeven. 
 
Ik vind het een voorrecht om Jua te managen en om te werken met deze 
meisjes, waarvoor ik elke keer weer zie dat Jua het verschil maakt. Als zij het 
programma hebben doorlopen zie ik elke keer weer dat zij zo veranderd zijn van 
een vaak onzeker angstig meisje naar een sterke doelbewuste jonge vrouw. En 
daar doen we het voor, met liefde, zorg en aandacht. 
 
Tenslotte wil ik het bestuur en de geweldige ambassadeurs in Nederland 
bedanken voor hun betrokkenheid en inzet. Zonder jullie zou Jua niet zo ver zijn 
gekomen. 
 

 

 

 

Nelleke Hols 

Directeur Jua Rescue Center 

 
 


