Stichting Jua Rescue Center en Children’s Home
Jaarverslag 2020
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1. Jua Rescue Center
1.1 Bereik
In 2020 moesten er op last van de Kinderbescherming, i.v.m. het uitbreken van Covid 19, zoveel
mogelijk meisjes naar hun familie gebracht worden. Er werden 8 meisjes en drie baby’s weggebracht.
De gedachten hierachter was dat er dan minder kans op besmetting zou zijn. De meisjes waarvan de
rechtszaak naar misbruik nog liep mochten i.v.m. veiligheid in Jua blijven. Er zijn 4 meisjes in Jua
gebleven. Later zijn er twee meisjes terug geplaatst in Jua i.v.m. armoede van familie. De 8 (later 6)
meisjes die naar familie werden gebracht werden daar bezocht en ondersteund waar nodig door
onze veldwerker. Helaas konden de meisjes niet meer naar school i.v.m. het sluiten van alle scholen.
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 2020 voor zover mogelijk weer verschillende vormen van begeleiding
gekregen. De meisjes die op last van de kinderbescherming waren uitgeplaatst hebben begeleiding
en zorg zoveel mogelijk bij hen thuis gekregen. Voorbeelden van deze begeleiding zijn individuele
counseling en persoonlijke begeleiding waar nodig. De meisjes in Jua hebben zorg en begeleiding in
het opvanghuis gekregen. Deze vormen van begeleiding zijn vooral gericht op de persoonlijke
ontwikkeling van de meisjes en hebben het doel hen een nieuw toekomstperspectief te bieden. Ook
dit jaar hebben de meisjes, wanneer nodig, trauma therapie van onze kinderpsycholoog gekregen. De
groepscounseling is i.v.m. covid opgeschort.
In november heeft er in Jua een inspectie plaats gevonden door verschillende departementen van de
overheid. Er worden verschillende elementen geïnspecteerd zoals: voldoet het huis aan de eisen, de
behandelplannen en voedingsschema’s worden bekeken. Er is een gesprek met het team en de
meisjes. We zijn weer positief beoordeeld en er is een nieuwe licentie afgegeven.
Omdat Jua in 2017 door de Kinderbescherming is geautoriseerd om zelf in actie te komen bij
misbruik heeft Jua ook dit jaar weer veldwerk verricht en voorlichtingsbijeenkomsten voor de politie,
hulpverleners en scholen georganiseerd.
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Ook de gemeenschap wordt betrokken bij deze bijeenkomsten zodat er bewustwording wordt
gecreëerd. Hierdoor is de drempel om misbruik te signaleren verlaagd en de weg naar hulp
makkelijker. Langzaamaan zien we dat (seksueel) misbruik beter bespreekbaar wordt.
Omdat Jua zowel extern als intern (opvanghuis) hulp biedt is het gehele proces van hulpverlening aan
de meisjes nog efficiënter. Intern bieden we de meisjes traumaverwerking en extern volgt de
veldwerker hun zaak bij politie en rechtbank. Hierdoor hebben we goed zicht op het gehele proces.

1.3 Samenwerking
Stichting Jua werkt samen en heeft ook dit jaar weer steun en samenwerking met verschillende
organisaties. De organisaties in de regio die samen met Jua het welzijn van de meisjes nastreven zijn:
-

Children Department (Kinderbescherming)
Rechtbank en politie
Scholen
Artsen
Woman Voice
Human Right
Shield for Justice
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1.4 Personeel
Het Jua opvanghuis in Kenia wordt aangestuurd door oprichtster en directrice Nelleke Hols. Zij werkt
vanuit Nederland samen met een lokaal team van verschillende medewerkers.
Tush Kombo

Manager/sociaal werker

Milka Ongira

Kinderpsycholoog

Ann Itumbi

Veldwerker

Christine Zaitu

Caretaker

Halima Safari

Caretaker/kok

Zawadi Kahindi

Schoonmaakster

Daarnaast is er een nachtwaker ingehuurd door Holland Service.
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1.5 De Nederlandse Stichting
De Nederlandse Stichting ondersteund het Jua opvanghuis in Kenia.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
-

Voorzitter: Anneloes Bal-van Dijk
Penningmeester: Hetty Tholen
Secretaresse: Patty van Houwelingen
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2. Financiën
2.1 Financieel overzicht
De financiën vallen onder de verantwoordelijkheid van de de penningmeester in Nederland. In Kenia
worden alle uitgaven bijgehouden en geadministreerd. Elke maand wordt er een financiële
verantwoording opgestuurd naar de penningmeester in Nederland. De penningmeester stelt op basis
hiervan maandelijkse overzichten op. Dit overzicht wordt periodiek gedeeld met het bestuur.

Saldo 1-1-2020:
Totaal inkomsten:
Totaal uitgaven:
Saldo 31-12-2020:

37.472,33
50.425,00
31.491,92
56.405,41

Het financieel overzicht van de gemaakte kosten in 2020 is onderverdeeld in de volgende
kostenposten:
Kosten Rescue Centre:
Hieronder vallen alle kosten voor het daadwerkelijk opvangen van de meisjes. Zoals voeding, kleding,
toiletartikelen, reiskosten, pampers, salarissen personeel, water- en elektriciteitsrekening, houtskool,
onderhoud en reparatiekosten en schoolkosten.
Kosten fondsenwerving:
Dit zijn de kosten die Jua maakt om fondsen te werven voor het opvanghuis in Kenia.
Kosten bank:
Kosten voor (inter)nationaal betalingsverkeer.
Kosten voor representatie:
Communicatie- en promotiekosten.
Reiskosten:
Ticket naar Kenia (omgezet in voucher)
Bureaukosten Jua:
Dit zijn de kosten die de stichting in Nederland maakt, zoals kosten voor een abonnement Kamer van
Koophandel en kosten voor hosting van de website. Er is dit jaar een laptop en printer aangeschaft.
Vrijwilligers vergoeding Nelleke:
Dit betreft een standaardvergoeding die aan Nelleke wordt uitbetaald
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Overzicht uitgaven 2020
Kosten Rescuecenter

23.338,79

Kosten Fondswerving

2684,68

Kosten Bank

715,03

Kosten Representatie

155,62

Reiskosten

1261,45

Bureaukosten

1628,09

Vrijwilligersvergoeding

1708,26

Totaal uitgaven 2020

31.491,92

27
7Klik hier om tekst in te voeren.

3. Jaarplan 2021
In maart 2020 is Covid-19 helaas ook in Kenia gecontateerd.
Dit had gevolgen voor de opvang van de meisjes in Jua zoals beschreven op pagina 2 van dit
jaarverslag. Ook werden alle scholen gesloten. In Jua zijn er vier meisjes achtergebleven, later zijn er
twee bijgekomen omdat de armoede bij deze families zo groot was dat deze meisjes op verzoek van
de kinderbescherming weer in Jua geplaatst zijn.
De oprichtster Nelleke Hols heeft samen met de manager een
plan van aanpak gemaakt i.v.m. hygiëne en bescherming voor
Covid om onze meisjes en het team in Jua zo goed mogelijk te
beschermen. Het plan van aanpak gold ook voor de meisjes die
naar huis moesten.
Er hebben zich tot nu toe geen besmettingen voorgedaan in Jua.
De besmettingen aan de kust waar Jua gehuisvest is zijn nu
dusdanig laag dat we groen licht hebben gekregen van de
Kinderbescherming om weer stap voor stap meisjes op te nemen.
Ook zijn de scholen weer open.
Jua gaat voor een nieuwe plaatsing in ons opvanghuis eerst het
betreffende meisje laten testen op Covid zodat de meisjes en
team zoveel mogelijk veilig en beschermd zijn.

Nelleke kon door de coronamaatregelen in 2020 helaas niet naar Kenia gaan. Nelleke gaat zo gauw zij
gevaccineerd is naar Kenia om samen met het team te monitoren en evalueren. Nelleke zal, indien
mogelijk, 2x per jaar naar Kenia gaan met als doel de voortgang te evalueren.
In 2021 gaan we natuurlijk onverminderd onze hulp en voortgang aan mishandelde meisjes
voortzetten!
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