Jaarverslag 2019
Stichting Jua Rescue Centre en Children’s Home
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1. Jua Rescue Center
1.1 Bereik
In 2019 zijn 8 nieuwe meisjes bij Jua geplaatst en zijn 14 meisjes, met 4 kinderen, na hun
behandeling uitgeplaatst. Twee meisjes zijn met hun kinderen, in samenwerking met de
kinderbescherming, na zorgvuldig onderzoek in een weeshuis geplaatst. Hun thuissituaties
was helaas niet veilig genoeg om terug naar familie te kunnen gaan. De overige 12 meisjes
zijn inmiddels terug bij familie. Van deze meisjes hebben 2 de primary school afgemaakt. De
rest vervolgt hun school vanuit hun thuissituatie.

Jua meiden en hun kinderen in 2019
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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 2019 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 verzorgen 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.
Dit jaar hebben we gezien dat er sterke behoefte is aan een meer gespecialiseerde
hulpverlening voor de ernstige trauma's bij jonge kinderen. We zijn daarom op zoek gegaan
naar een kinderpsycholoog met specialisatie/ervaring op het gebied van seksueel misbruik.
Wij hebben psycholoog Milka aangenomen voor 20 uur per maand. Zij geeft extra zorg aan
de meisjes naast de reguliere counseling. Daarnaast geeft zij ook groepscounseling.

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 door huisbezoeken en voorlichtingsbijeenkomsten.
De lokale veldwerker van Jua is dit jaar doorgegaan met haar voorlichtingsactiviteiten
waarbij ze in de gemeenschap informatie verspreidt en bewustwording creëert over
misbruik. Ook de politie wordt hierbij betrokken. Hierdoor is de drempel om misbruik te
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melden en te signaleren verlaagd en de weg naar hulp voor de meisjes makkelijker
geworden. Met heel kleine stapjes wordt (seksueel) misbruik beter bespreekbaar.
Omdat Jua nu zowel extern als intern (in het opvanghuis) hulp biedt, is het gehele proces
van hulpverlening aan de meisjes nog efficiënter geworden. Intern bieden we de meisjes
traumaverwerking en extern volgt de veldwerker hun zaak bij de politie en rechtbank.
Hierdoor hebben we goed zicht op het hele proces.

In 2019 zijn ook de renovatiewerkzaamheden afgemaakt.
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1.3 Samenwerking
Stichting Jua werkt samen en krijgt ook dit jaar weer steun van verschillende organisaties en
bedrijven. De organisaties en instituties in de regio die samen met Stichting Jua het welzijn
van kinderen nastreven zijn:
- Children’s Department (Kinderbescherming)
- Rechtbank en politie
- Scholen
- Artsen
- Woman Voice
- Human Rights
- Shield for Justice
- Turtle Watch
Stagiaires/Vrijwilligers
Vanwege de veiligheidssituatie in Kenia hebben we helaas ook dit jaar geen studenten en/of
vrijwilligers mogen ontvangen.

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
Milka Ongira
Judy Mwango
Christine Zaitu
Salama Nguma
Zawadi Kahindi
Halima Safari

Manager/sociaal werker
Psycholoog
Veldwerker
Caretaker
Caretaker
Schoonmaakster
Kok

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
2019 uit het volgende team:
Peter Mak – Voorzitter
Hetty Tholen – 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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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 2019
Saldo 1-1-2019
Totaal inkomsten
Totaal uitgaven
Saldo 31-12-2019

€ 77.607,79
€ 15.951,00
€ 53.586,46
€ 39.972,33

Het financieel overzicht van de gemaakte kosten in 2019 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, lokale reiskosten en
ziektekostenverzekering.
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.
Bureaukosten Jua:
Dit zijn de kosten die de stichting in Nederland maakt, zoals kosten voor (inter)nationaal
betalingsverkeer, abonnement Kamer van Koophandel, kosten voor hosting van de website,
communicatie- en promotiekosten.
Kosten fondsenwerving:
Dit zijn de kosten die Jua maakt om fondsen te werven voor het opvanghuis in Kenia.

Overzicht uitgaven 2019
Onkostenvergoeding, ziektekostenverzekering Nelleke
Kosten Rescue Centre
Bureaukosten Jua
Kosten fondsenwerving
Totaal uitgaven 2019

€ 5.164,42
€ 43.517,87
€ 644,19
€ 3.055,25
€ 53.586,46

3. Jaarplan 2020
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In 2020 wordt het Jua Rescue Center onverminderd voortgezet in samenwerking met de
verschillende partners en betrokkenen. Een aantal specifieke veranderingen hebben
plaatsgevonden.
Oprichter Nelleke Hols is teruggekeerd naar Nederland. Januari 2011 emigreerde zij naar
Kenia om daar haar droom te realiseren en iets te betekenen in de opvang van mishandelde
meisjes. De Stichting bleek in een grote behoefte te voorzien en heeft de afgelopen jaren
een goede relatie met verschillende lokale instanties opgebouwd en vele meisjes kunnen
helpen weer sterk op hun eigen benen te komen staan. Voor Nelleke werd het echter steeds
zwaarder en daarom besloot zij haar werk over te dragen en per oktober 2019 terug te
keren naar Nederland.
Er werd een goede vervanger gevonden in een Canadese partij. Afgesproken werd dat per
31 december 2020 deze Canadese partij alle activiteiten van JUA zou overnemen. Helaas is
na een intensief traject van ruim 6 maanden gebleken dat het in Canada erg lastig is op
dezelfde wijze een stichting op te zetten. Inmiddels heeft Nelleke vanuit Nederland nog
steeds wekelijks contact met lokale manager Tush. Het managen van het Rescue Centre doet
zij ontzettend goed. Het blijkt ook dat Nelleke goed op afstand kan blijven adviseren en
ondersteunen. In goed overleg met de Canadese partij is in mei besloten de overdracht niet
door te laten gaan. De Nederlandse Stichting zal daarom blijvend voortbestaan en voor het
Jua rescue center fondsen en ondersteuning blijven bieden.
Per 1 juli 2020 zal de samenstelling van het Nederlandse bestuur wijzigen. Vervangers zijn
inmiddels gevonden en zij zullen zich in het komende jaarverslag voorstellen.
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