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Oprichting 
In de wijk Likoni van de Keniaanse havenstad Mombasa stond een 
weeshuis met de vrolijke naam Joy World.  
Begin 2003 richtten Caroline Omburo uit Nairobi en Eliane de Vilder uit 
Amsterdam samen dit weeshuis op. Ze kochten een stuk grond aan de 
rand van de sloppenwijk, schaften stenen en cement aan, en bouwden 
grotendeels eigenhandig een casco, dat intussen gedeeltelijk is 
afgebouwd.  
Ze betrokken, de inmiddels overleden, Roselyn Adhiola erbij als 
huismoeder, vroegen toestemming aan de autoriteiten en in juli 2003 
bezorgde de plaatselijke chief al de eerste vier bewonertjes.  
 
Om Joy World een financiële basis te geven is de stichting Sukuma Wiki 
opgericht, die heet naar een soort kool die in Afrika veel gegeten wordt.  
De naam betekent 'duwt je door de week' in het Swahili, want als je geen 
geld meer hebt, groeit er altijd nog Sukuma Wiki om je door de week te 
helpen.  
 
Doelstellingen 
De stichting heeft ten doel het verbeteren van de leefomstandigheden van 
ontheemde of anderszins kansarme (wees)kinderen in Mombasa (Kenia), 
alsmede het werven van fondsen voor het ondersteunen van een weeshuis 
in Mombasa en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords.  
 
Uitgangspunten en verloop van de stichting 
Voor straatkinderen die alleen op de wereld zijn, wees en zonder verdere 
familie is het in Kenya zo dat als je niets hebt, je ook nergens iets krijgt, 
dus kinderen moeten het zelf uitzoeken. Soms komen ze als tweederangs 
inwoner bij een zeer ver familielid waar maar al te vaak geen geld voor 
scholing is en eindigen ze op 8-jarige leeftijd als b.v. wasvrouw.  
Meestal is er nergens plek voor ze, en dan hangen ze op straat met alle 
gevolgen van dien.  
Elk kind dat we van de straat konden halen en een toekomst konden 
geven, was een leven gewonnen. In 2004 woonden er meer dan 20 
weeskinderen in Joy World. 
 
In 2008 bleken de doelen van Caroline Omburo, de lokale manager van 
Kinderhuis Joy World, onverenigbaar met de doelen van Sukuma Wiki. 
Samen met de moeder die voor de kinderen zorgde, mamma Conny, zijn 
we in Ukunda opnieuw begonnen in een nieuwe woning, onder de naam 
Peacefull Childrenshome. Twaalf kinderen zijn met mamma Conny 
meegegaan. Ze gingen allemaal graag naar school en we hebben begin 
2009 voor allemaal een nieuwe school gevonden.  
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Voor de dagelijkse kosten van het onderhoud van de kinderen konden wij 
steunen op vaste donateurs.  
Voor het schoolgeld, boeken, materialen en uniforms deden we aan 
fondsenwerving bij (charitatieve) instellingen en zo konden we deze 
grotere uitgaven steeds (net aan) bekostigen. 
 
Toekomst van de Stichting 
Van lagere school doorliepen de (meeste) kinderen de middelbare school 
en vervolgens een beroepsopleiding. Sukuma Wiki besloot om deze 
kinderen te blijven ondersteunen totdat een beroepsopleiding is voltooid.  
Zonder lokale (Nederlandse) partners in Kenia ter plaatse bleek het 
moeilijk om inkomen genererende projecten op te zetten waardoor we 
besloten om alleen deze kinderen te blijven steunen en geen nieuwe 
kinderen meer op te nemen. 
De verwachting is dat de laatste student die we in 2019 nog ondersteunen 
aan het einde van het jaar haar studie heeft voltooid. Hiervoor is ongeveer 
2100 euro nodig (3x 700 eur). 
Hierna kunnen we plannen maken voor de beëindiging van de stichting of 
in gewijzigde vorm verder gaan om incidentele steun te geven aan de 
afgestudeerde studenten voor het vinden van een baan, of ondersteuning 
te bieden aan de lokale ondersteuner mama Conny met haar inkomsten in 
de winkel in Ukunda. 
 
 
Zakelijke gegevens 
Naam     Stichting Sukuma Wiki 
Vestigingsadres   Comeniuslaan 97 
Vestigingsplaats   3706 XD  ZEIST 
KvK-nummer    34198999 
RSIN/fiscaal nummer   8139.63.187 
Email adres    bestuur@sukumawiki.nl 
Bankrekening    NL86INGB0009698278 
BIC     INGBNL2A 
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter     Reinier Mathijsen 
Penningmeester    Marian de Lange 
Secretaris     Anthoni de Bruin 
 
 
Activiteiten 
 
Vergaderen 
Tweemaal per jaar komt het bestuur bijeen om de werkzaamheden te 
bespreken. Voorheen kwam het bestuur maandelijks bijeen in de tijd van 
de 20 kinderen in Joy World, later bij de ondersteuning van de 12 
kinderen die in Peacefull toen nog grotendeels thuis, in het kinderhuis 
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woonden. Een groter budget was hiervoor nodig met meer activiteiten ten 
aanzien van fondsenwerving, beheer en controle van de uitgaven zowel in 
Nederland als in Kenia.  
 
Naarmate de kinderen ouder werden en vanaf de middelbare school 9 
maanden per jaar op kostschool verbleven, verdween de noodzaak het 
kinderhuis aan te houden. Onze lokale partner, mamma Conny opende 
een winkeltje met onze ondersteuning voor het repareren van kleding en 
verkopen van zelfgemaakt zeep waardoor we besloten om de kinderen 
direct te steunen en niet meer via het kinderhuis.  
Zelf een bankrekening beheren en omgaan met (zak)geld was 
noodzakelijk om de kinderen een goede financiële basis te geven. 
 
Inkomsten werving 
Sukuma Wiki heeft een vast aantal donateurs die maandelijks geld 
doneren. Donateurs worden geworven vanuit het eigen netwerk van de 
bestuursleden. Via nieuwsbrieven en wervingsacties hebben we deze 
opgebouwd in de loop der jaren.  Daarnaast schreven we (charitatieve) 
instellingen aan om ons te steunen voor de schoolkosten van ieder jaar. 
 
In de afgelopen jaren lopen de kosten terug daar steeds meer kinderen 
hun beroepsopleiding afronden. Hierdoor hebben we minder bijdrage van 
instellingen nodig en kunnen het grootste deel bekostigen met de steun 
van onze vaste donateurs. 
Ontbrekende gelden worden aangevuld door het bestuur als incidentele 
giften. 
 
Beheer vermogen 
De penningmeester is bevoegd betalingen te verrichten voor de stichting. 
Afspraak is om communicatie over de betalingen te delen via het centrale 
emailadres van de stichting. 
1x per jaar, of op aanvraag van het bestuur, deelt de penningmeester 
download en jaaroverzicht van de bank met het bestuur om inzage te 
hebben in alle inkomsten en uitgaven. 
Indien er uitgaven gedaan zouden moeten worden buiten de afgesproken 
schoolgelden, wordt dit vooraf besproken. 
 
Vergoeding bestuursleden 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 
bestuurswerkzaamheden. Bezoeken aan Kenia zijn steeds op eigen kosten 
gedaan wat betref reis- en verblijfkosten. 
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Jaarrekening 2018 
 
 

 
 
 
Toelichting op de Jaarrekening 2018 
Het studie jaar bestaat uit 3 termijnen; 3 maanden school plus 1 maand 
vakantie. Voor het jaar 2018 hebben we het eerste termijn (jan-apr) nog 2 
studenten ondersteund.  
In de termijnen 2 en 3 van 2018 hebben we nog 1 student ondersteund.  
De student van het eerste termijn heeft haar studie in juni afgerond.  
Uitgaven betreffen: schoolgeld, transportkosten, huur van studentenkamer, 
tegemoetkoming in kosten voor voeding en zakgeld. 

 


