Jaarverslag 2016
Stichting Jua Rescue Center en Children’s Home
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1. Jua Rescue Center
1.1
Bereik
In 2016 zijn 11 meisjes en 1 baby bij Jua geplaatst. Gedurende het jaar zijn nog
eens 3 baby’s bij Jua geboren.
Er zijn twee tienermeisjes uit een weeshuis in Jua geplaatst i.v.m
zwangerschappen. Weeshuizen willen geen zwangere meisjes in huis.
In januari werd een meisje, Faustin, geboren in Jua met een ernstige
hartafwijking. Na medisch onderzoek bleek dat het kind een grote operatie nodig
heeft. Omdat deze operatie niet te betalen is voor Stichting Jua is op zoek gegaan
naar Europese organisaties die hulp bieden bij hartoperaties in
ontwikkelingslanden. Jua heeft een Italiaanse kindercardioloog bereid gevonden
om haar in Kenia gratis in Nairobi te opereren. De operatie is in drie fases. Ze
moet 10 kilo wegen om deze operatie te kunnen ondergaan. Het blijkt moeilijk
om dit gewicht te bereiken, omdat zij maar kleine hoeveelheden kan eten. Bij
deze ziekte hoort ook een hele grote vatbaarheid voor longontstekingen. Zij heeft
al verschillende ziekenhuisopnames achter de rug vanwege haar longen.
Gebleken is dat zij een enorme vechter is. Jua hoopt dat Faustin uiteindelijk een
menswaardig leven zal kunnen hebben.
Gedurende het jaar zijn 6 meisjes en 1 baby uitbehandeld en konden het
opvanghuis weer verlaten. Zij gaan nu weer naar school en wonen bij hun familie.
1.2 Activiteiten
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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 2016 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.
Opleiding
Er zijn 4 meisjes begonnen met school.

Voorlichting
Jua hecht veel belang aan voorlichting en bewustwording rondom de rechten van
meisjes en kinderen. Zo heeft Jua deelgenomen aan een aantal
voorlichtingsactiviteiten in samenwerking met lokale instanties.
Rolmodellen
De meisjes die Jua succesvol hebben doorlopen, hebben een rolmodelfunctie voor
meisjes die nog in het behandelingstraject zitten. Zeer regelmatig krijgen we oud
Jua meisjes op bezoek met hun kleintjes. Soms hebben zij behoefte aan een
gesprek, maar vaker is het gewoon een warm weerzien. Wij zijn altijd blij en trots
om te zien dat het hen goed gaat.
Vrijwilligerswerk
Dit jaar is een groep meisjes begonnen met vrijwilligerswerk voor een dag in het
weekend bij Local Ocean Trust Turtle Watch. Zij helpen mee om schildpadden die
aanspoelen op het strand naar de opvang te brengen. Zij zijn erg enthousiast
over het werk, en zo ook de organisatie Turtle Watch. Het idee is om de meisjes
ervaring te laten opdoen en te laten meewerken aan een verantwoorde
gemeenschap.

1.3 Samenwerking
Stichting Jua werkt samen en krijgt steun van verschillende organisaties en
bedrijven. In 2016 hebben, naast de vaste samenwerking met de Children’s
Department, samengewerkt met Woman Voice, Rechtbank en politie, scholen,
Human Rights, Shield for Justice, artsen en Turtle Watch.
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Stagiaires/Vrijwilligers
Omdat er recente aanslagen geweest zijn in Kenia zijn de scholen erg huiverig om
studenten stage te laten lopen in Kenia. We hebben dit jaar dan ook geen
studenten mogen verwelkomen.
Wel zijn er vrijwilligers bij Jua actief geweest. We hebben een jonge vrouw uit
Spanje gehad en een groep vrouwen uit Canada.

1.4 Personeel
Dit jaar hebben we helaas een caretaker moeten ontslaan in verband met stelen.
Oud gediende Presca Karisa is nu weer werkzaam als caretaker.
Verder zijn onderdeel van het Jua team:
Nelleke Hols
Oprichtster/directeur
Tush Kombo
Maatschappelijk werker
Presca Karisa
Caretaker
Janet Bomu
Caretaker
Salama Nguma
Kok
Zawadi Kahindi
Schoonmaakster
Jua heeft een overeenkomst met een beveiligingsbedrijf Holland Service in Malindi
die zorgt voor een beveiliger voor de nacht.

1.5 De Nederlandse Stichting
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 om geld in te zamelen.

2. Financiën
Hoofdstuk : Financiën
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 neemt regelmatig met haar betaalpas geld op in Mombasa of Malindi. Zij
legt hierover verantwoording af aan de penningmeester met een korte
beschrijving van de betreffende postenkost.
Overzicht financiën 2016
Totaal Inkomsten
Totaal Uitgaven
Saldo 2015
Saldo op 31 januari 2016
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€ 61.233,74
€ 11.975,93
€
201,24
€ 49.459,05

Uitgaven:
Hieronder treft u een overzicht aan van de uitgaven in 2016. 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,
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

€
€
€

10.207,90
268,03
11.975,93

Inkomsten:
Jua is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. De vele vrienden van Jua
hebben het in 2016 mogelijk gemaakt om alle kosten te kunnen dekken. Daarbij
is gebruik gemaakt van een fondsenwerver.

Inkomsten
Totaal

€ 61.233,74

3. Jaarplan 2017
In 2017 wordt het Jua Rescue Center onverminderd voortgezet in samenwerking
met de verschillende partners en betrokkenen. Een aantal specifieke plannen
staat op de agenda.
Jua is geautoriseerd door de Kinderbescherming om zelf in actie te komen bij
vermoeden van misbruik van meisjes in de gemeenschap.
Dit betekent dat we een meisje direct op kunnen nemen en zelf het medisch en
juridisch proces in gang kunnen zetten en volgen.
Uiteraard wordt dit gemeld bij de kinderbescherming.
In dit verband zullen we in 2017 voorlichtingsbijeenkomsten organiseren zodat
verwijzers en scholen ook goed op de hoogte zijn.
Jua gaat ook meer outreachend werken zodat de lokale gemeenschap goed
geinformeerd is en hopelijk makkelijker de weg naar hulp kunnen vinden.
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Jua is vijf jaar intensief bewoond en gebruikt.We zullen in 2017 starten met een
grote opknapbeurt.
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