Jaarverslag 2015
Stichting Jua Rescue Center en Children’s Home

1

Inhoud
1. Jua Rescue Center
1.1 Bereik
1.2 Activiteiten
1.3 Samenwerking
1.4 Personeel
1.5 De Nederlandse stichting

p. 3

2. Financiën
3.1 Financieel overzicht 2013
3.2 Uitgaven
3.3 Inkomsten

p. 5

3. Jaarplan 2016

p. 6

1. Jua Rescue Center
1.1 Bereik
In 2015 zijn op verzoek van lokale organisaties, zoals de
Kinderbescherming,Human Rights,artsen en politie meerdere nieuwe
(zwangere)meisjes en baby’s bij Jua geplaatst. In totaal zijn in 2015 30 meisjes
en 12 baby’s in Jua erbij gekomen.
Gedurende het jaar zijn 26 meisjes uitbehandeld en konden zij Jua weer verlaten.
Zij gaan nu weer naar naar school of hebben een baan.Twee meisjes wonen
zelfstandig de rest woont bij hun familie
1.2 Activiteiten
In het jaar 2015 zijn door verschillende lokale organisaties meisjes aangemeld die
het slachtoffer zijn van geweld of misbruik. Jua heeft opvang geboden aan deze
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 2015 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.

2

In 2015 zijn een aantal grote of ernstige zaken bij Jua terecht gekomen,
waaronder een zaak waarbij 9 meisjes slachtoffer zijn van misbruik.
Voorlichting
Jua hecht veel belang aan voorlichting en bewustwording rondom de rechten van
meisjes en kinderen. Zo heeft Jua deelgenomen aan een aantal
voorlichtingsactiviteiten en trainingen met de organisatie Gender Based
Violence.Deze organisatie geeft o.a informatie aan de locale gemeenschap over
misbruik en het belang van kinderrechten.Zij wijzen de gemeenschap de weg
waar ze hulp kunnen krijgen.
Rolmodellen
De meisjes die Jua succesvol hebben doorlopen, hebben een rolmodelfunctie voor
meisjes die nog in het behandelingstraject zitten.
Omdat de meisjes vaak met hetzelfde trauma moeten leren omgaan herkennen
zij veel bij elkaar.Er is gebleken dat als er een nieuw meisje bij komt zij zich
makkelijker lerend opstelt door de herkenning bij de meisjes die al langer in Jua
verblijven.

Registratie
De registratie bij de Keniaanse overheid is een langdurig proces, waar Jua
meerdere jaren mee bezig is geweest. Inmiddels is het certificaat afgegeven.
Jua staat geregistreerd als een Charitable Children’s Institution onder Children
Act.No 8 of 2001 van de Republiek Kenya Goverment.
1.3 Samenwerking
Stichting Jua werkt samen en krijgt steun van verschillende organisaties en
bedrijven. In 2015 hebben, naast de vaste samenwerking met de Children’s
Department, 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.
Gender Based Violence
Zij organiseren trainingen voor de werkers van o.a Jua, scholen,weeshuizen.
Geeft voorlichting aan politie en de locale gemeenschap leiders.
Stagiaires/Vrijwilligers
In 2015 zijn de volgende stagiares/vrijwilligers actief geweest bij Jua in Kenia:
Joleen Krepel Hogeschool Rotterdam
Evelien Duifhuizen Hogeschool Rotterdam
1.4 Personeel
In 2015 zijn een aantal wisselingen van personeel doorgevoerd. De staf bestaat
aan het einde van het jaar uit de volgende personen:
3

Nelleke Hols
Oprichtster/directeur
Tush Kombo
Maatschappelijk werker
Anna Guyato
Caretaker
Janet Bomu
Caretaker
Zawadi Kahindi
Schoonmaker
Er is in de nacht een beveiliger ingehuurd door de organisatie Holland Security
Service.
1.5 De Nederlandse Stichting
In 2015 heeft er een voorzitterwisseling plaats gevonden.
Peter Mak heeft het stokje overgedragen aan Lisette den Dolder.
De Nederlandse Stichting ondersteunt Jua in Kenia met het volgende team:
Lisette van der Heiden – Voorzitter
Guido Bronkhorst – Penningmeester
Monique van der Zijde – Secretaris
Daarnaast is een groep ambassadeurs actief in Nederland met het opzetten van
meerdere acties.

2. De financiën
2.1 Financieel overzicht
De financiën van Stichting Jua vallen onder verantwoordelijkheid van de
penningmeester. Deze houdt alle inkomsten en uitgaven bij en stelt hiervan een
overzicht op welke maandelijks met het bestuur wordt gedeeld.
Nelleke Hols neemt regelmatig met haar betaalpas geld op in Watamu of Malindi.
Zij legt hierover verantwoording af aan de penningmeester met een korte
beschrijving van de betreffende kostenpost.
Overzicht financiën 2015
Totaal Inkomsten
Totaal Uitgaven
Saldo 2014
Saldo op 31 januari 2015

€ 10.098,90
€ 11.584,64
€ 1.686,98
€
201,24

2.2 Uitgaven
Hieronder treft u een overzicht aan van de uitgaven in 2015. Het overzicht is
onderverdeeld in 3 kostenposten:
1. Maandelijkse onkosten Nelleke: is een standaardvergoeding die ze krijgt
voor haar onkosten zoals; eten, huur eigen woning, kleding, medische
hulp en reiskosten.
2. 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, onderhoud en reparatiekosten en
schoolkosten.
3. Bureaukosten Jua: Hieronder vallen de kosten om de stichting Jua
draaiende te houden zoals: kosten internationaal betalingsverkeer,
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abonnement Kamer van Koophandel, kosten voor hosting van de website,
promotiekosten.
Uitgaven
Maandelijkse onkosten vergoeding Nelleke
Onkosten Rescue Centre
Bureaukosten Jua
Totaal

€ 1.500,00
€ 9.872,59
€
212,05
€ 11.584,64

2.3 Inkomsten
Jua is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. De vele vrienden van Jua
hebben het in 2015 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
Totaal

3. Jaarplan 2016

€ 10.098,90

In 2016 wordt het Jua Rescue Center onverminderd voortgezet in samenwerking
met de verschillende partners en betrokkenen.
Jua zal ook “ outreachend” gaan werken.Als er signalen komen van de locale
gemeenschap hoeven we niet meer te wachten op de Kinderbescherming.
We gaan op onderzoek uit en kunnen het meisje dan direct opnemen in Jua.
Wij melden deze zaak dan aan bij de kinderbescherming.
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