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INLEIDING 
 

Over stichting e-Progress 

Stichting e-Progess is een paraplustichting die sinds 2001 onderdak biedt aan 

verschillende particuliere initiatieven vanuit Nederland die als doel hebben kwetsbare 

mensen in arme landen te versterken. Ooit begonnen met een project om vrouwen in 

Nepal economisch zelfstandig te maken zijn we nu vooral actief in Oostelijk Afrika. Door 

met verschillende initiatieven samen te werken in één stichting verlagen we onze 

overheadkosten en profiteren we van elkaars kennis en netwerk. In 2021 werkten werkten 

er vier programma’s binnen de stichting: 

- Programma Booksteps verstrekt leermiddelen aan scholen en gemeenschappen in 

Oeganda en Kenia. 

- Programma SAM helpt alleenstaande moeders in Kenia en Oeganda om een 

zelfstandig bestaan op te bouwen. 

- Programma Me To You helpt meisjes in Kenia aan sanitaire middelen zodat ze 

onbelemmerd naar school kunnen gaan.  

- Programma CinemAfrika ondersteunt Afrikaanse filmmakers met trainingen, 

masterclasses, advies en coaching. 

Als kleine stichting kunnen we snel en flexibel opereren. Alle medewerkers in Nederland 

werken 100% onbezoldigd en we betalen zelf (door middel van giften) zowel kosten die in 

Nederland gemaakt worden als reiskosten naar en in de landen die we steunen. Hierdoor 

kunt u er zeker van zijn dat uw donatie volledig ten goede komt aan de programma’s. 

Hoogtepunten in 2021 

Hoewel we in 2021 nog steeds te maken hadden met de gevolgen van Corona was er al 

meer mogelijk dan het jaar daarvoor. Zo heeft MeToYou strategische partnerschappen 

kunnen ontwikkelen om vrouwen en meisjes op het gebied van menstruatiehygiëne te 

ondersteunen en is het bereik van MeToYou uitgebreid naar voetbalclubs en de 

gezondheidssector in Nairobi County. Voor programma SAM werd een belangrijke mijlpaal 

bereikt met de aanschaf van twee tuktuk taxi's waarmee twee SAM moeders hun eigen 

taxibedrijfje konden starten. Een gevolg van de sluiting van middelbare scholen tijdens 

Covid-19 was een ongekend aantal tienerszwangerschappen. Met dank aan de Wierda-

Baas Foundation is door SAM een pilot met tien tienermoeders gestart om uit te zoeken 

hoe zij het best geholpen kunnen worden. Ook was het mooi om te zien hoe alle 

programma’s van eProgress bij elkaar kwamen in de samenwerking met de 
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onvermoeibare SAM moeder Eriss Khadjira die nieuwe bibliotheek activiteiten startte, 

menstruatiemiddelen verstrekte, een tienerprogramma opzette en meewerkte aan het 

CinemAfrika programma.  

 

 

Vooruitblik 2022 

Het komende jaar gaan we ons opnieuw inzetten om kwetsbare groepen en individuen te 

versterken door middel van onderwijs, economische zelfstandigheid, hygiëne middelen en 

media-ondersteuning. In de hoofdstukken drie t/m zes is dit voor ieder programma verder 

uitgewerkt. Meer informatie over wat we doen vindt u op onze websites: 

 

- www.booksteps.nl 

- www.wijzijnsam.nl 

- www.metoyoucharity.org    

- www.cinemafrika.nl  

- www.eprogress.nl 

 

Het bestuur 

Samantha Jacobs (secretaris) 

Gerhard Rijksen 

Marleen Timmer (voorzitter) 

André van der Zee (penningmeester) 

 

  

Door met verschillende initiatieven samen te werken in 
één stichting verlagen we onze  overheadkosten en 
profiteren we van elkaars kennis en netwerk. 

http://www.booksteps.nl/
http://www.wijzijnsam.nl/
https://www.metoyoucharity.org/
https://www.cinemafrika.nl/
http://www.eprogress.nl/


 

 

 

6 

FINANCIEEL OVERZICHT 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een totaaloverzicht gepresenteerd van gezamenlijke inkomsten en 

uitgaven in 2021 van de vier programma’s. In de vier hoofdstukken die volgen wordt in 

meer detail uitgewerkt wat de inkomsten en kosten van ieder programma waren.  

Inkomsten en uitgaven 2021 

Alle bedragen in dit en de volgende hoofdstukken zijn in euro’s: 

Inkomsten BookSteps SAM MeToYou 

Cinem- 

Afrika TOTAAL 

Giften particulier 2.198 1.250 543  3.991 

Giften bedrijven   250 3.220 3.470 

Giften fondsen/ 

subsidies 1.450 9.500 5.500  16.450 

Donateurs  19.513   19.513 

Akties  72   72 

Giften tbv kosten 

bestuur 190   514   704 

Rente opbrengsten      

Inc. opbrengsten      

SOM INKOMSTEN 3.838 30.335 6.293 3.734 44.200 

            

Uitgaven           

Projecten en 

programma's 5.707 51.873 1.044 3.179 61.803 

Promotie en 

fondswerving  300   300 

Website/internet 72 10   82 

Bankkosten 155 220 114 114 603 

Bestuurskosten 

stichting*       

Verzekeringen 

stichting 182    182 

Administratie- 44 100   144 
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kosten stichting* 

Reis- en  

verblijfkosten    681 681 

Diverse kosten   17   

SOM UITGAVEN 6.160 52.503 1.175 3.974 63.812 

 

      

Eigen vermogen 

01-01 

8.102 38.599 633 962 48.296 

Resultaat -2.322 -22.168 5.118 -240 -19.612- 

Eigen Vermogen 

31-12 5.780 16.431 5.751 722 28.684 

 

* Kosten voor de paraplustichting worden via de bankrekening van programma 

Booksteps betaald. Op basis van de inkomsten van het voorgaande jaar zijn deze 

kosten doorbelast naar de diverse programma’s.  

Balans 31-12-2021 

  BookSteps SAM MeToYou 

Cinem- 

Afrika TOTAAL 

Activa           

Vaste activa          

Bank 5.380 16.831 5.751 722 28.684 

Debiteuren 400    400 

Voorraad      

SOM ACTIVA 5.780 16.831 5.751 722 29.084 

 

Passiva          

Vrije reserves 5.780 1.411 251 722 8.164 

Gelabelde 

reserves*  15.020 5.500  20.520 

Crediteuren  400   400 

Leningen      

SOM PASSIVA 5.780 16.831 5.751 722 29.084 

 

*  Dit betreft giften die voor een specifiek doel of project zijn gegeven en die alleen 

overeenkomstig de bestemming kunnen worden aangewend. 
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PROGRAMMA BOOKSTEPS 
 

Over ons programma 

Booksteps geeft scholieren en docenten in Afrika structureel toegang tot leermiddelen van 

hoge kwaliteit. Via een uitgekiend systeem kunnen meerdere scholen profiteren van 

gedeelde voorzieningen. In de loop der tijd hebben we vanuit vier centrale bibliotheken 40 

scholen bereikt waarmee zo’n 30.000 kinderen toegang kregen tot beter onderwijs. Naast 

de bovengenoemde schoolbibliotheek projecten ondersteunen we zgn. minibibliotheken. 

Dit zijn kleinere initiatieven die door mensen uit ons netwerk in hun eigen dorps- of 

buurtgemeenschappen worden gestart. In 2021 stonden de Bookstepsactiviteiten in het 

teken van afronding van het grote project in Soroti (Booksteps Teso) en het ondersteunen 

van de  kleinere bibliotheek initiatieven in Barr, Mukono en Nairobi. 

 

Het team 

Ons team in Nederland bestond in 2021 uit vrijwilligers Marleen Timmer, Joke Timmer-

Hijink en Mirjam Kroon. In Oeganda werd ons programma getrokken door Joseph Asutai 

en in Kenia door Eriss Khajira.  

Inkomsten en uitgaven 

 2021 2020 

Inkomsten   

Giften particulier 2.198 895 

Giften bedrijven  1.000 

Giften fondsen/subsidies 1.450 199 

Giften t.b.v. reis-,verblijf-, bestuurskosten 190  

Rente opbrengsten  2 

SOM INKOMSTEN 3.838 2.096 

    

Uitgaven   

Projecten en programma's: 

 

 Booksteps Teso  

 Booksteps Barr  

 Minibibliotheek Mukono  

5.707 

 

97 

1.601 

1.000 

2.009 

4.733 

 

158 

1.771 

1.607 

1.198 
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 Big 5 bieb Nairobi  

  Ajowa Riverside farm* 

 

1.000 

Promotie en fondswerving   

Website/internet 72  

Bankkosten 155 171 

Bestuurskosten stichting**   15 

Verzekeringen stichting** 182 182 

Administratie kosten stichting** 44 144 

Reis- en verblijfkosten   

SOM UITGAVEN 6.160 5.245 

 

  ** Kosten voor de stichting worden via de bankrekening van programma Booksteps 

betaald. Op basis van de inkomsten van het voorgaande jaar zijn deze kosten 

doorbelast naar de programma’s (tenzij er specifiek gelabelde giften tegenover staan). 

* `  Dit was een eenmalige donatie voor de educatieve boerderij van Joseph Asutai die in 

zwaar weer was geraakt als gevolg van de Coronacrisis. De gift is met een hiervoor 

bestemde donatie betaald. 

 

Balans 

  2021  2020 

Activa     

Bank 5.380  8.102 

Debiteuren * 400  

SOM ACTIVA 5.780   8.102 

      

Passiva     

Vrije reserves 5.780   5.102 

Gelabelde reserves    3.000 

SOM PASSIVA 5.780   8.102 

   

  * Betreft nog te ontvangen doorbelaste kosten aan programma SAM per ultimo 2021. 

Projecten 

Hieronder volgt een overzicht van alle projecten waarmee wij in 2020 actief zijn geweest: 
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Booksteps Teso 

Achtergrond Booksteps Teso werd in 2018 geopend ten behoeve van 6 

middelbare scholen (ongeveer 5.000 leerlingen). Een groot deel 

van dit project werd gefinancierd door Wilde Ganzen. De 

uitvoering is in twee fasen gerealiseerd: 

● Fase 1 (2018) bedroeg € 17.896 

● Fase 2 (2019 tot nu) bedroeg € 16,191 euro waarvan tot en 
met 2020 een bedrag van € 8000 was uitgekeerd. 

Door de sluiting van scholen als gevolg van Corona is de 

uitvoering van het project begin 2020 tot stilstand gekomen.  

Activiteiten in 

2021 

Ook in 2021 zijn de scholen in Oeganda het grootste deel van het 

jaar gesloten gebleven. Hierdoor is er weinig voortgang geboekt 

in het afronden van dit project. Eind 2021 hebben we nieuwe 

afspraken gemaakt over de besteding van de resterende 8000 

euro. Hierbij gaven de scholen aan te willen investeren in digitale 

middelen (tablets, computers en beamers) om het onderwijs te 

ondersteunen. Met Wilde Ganzen werd afgesproken om de 

besteding stapsgewijs te doen zodat er gaandeweg ervaring kon 

worden opgedaan met de digitale middelen. Hiervoor is een 

aangepast voorstel ingediend. 

Bestedingen 

2021 

4000 euro (door Wilde Ganzen in oktober overgemaakt naar 

Booksteps Teso op basis van donatiegeld dat in 2019 is 

overgemaakt van eProgress naar Wilde Ganzen). Daarnaast is 

een bedrag van 97 euro overgemaakt voor reiskosten en de 

aanschaf van een mini-beamer. 

Vooruitblik 2022 In 2022 wordt het project afgerond conform het herziene plan. 

Hiervoor zal Wilde Ganzen de resterende 4000 euro beschikbaar 

stellen aan Booksteps Teso. 

 

Booksteps Barr 

Achtergrond In 2018 is in Barr een nieuwe organisatie geïnstalleerd naar het 

model van Soroti en Gulu, waarin de deelnemende scholen 

eigenaar werden van de bibliotheek. Als gevolg van een 

moeizame overdracht door het oude bestuur en de coronacrisis 

heeft het lang geduurd voordat de nieuwe organisatie van de 

grond kwam. Met de bibliotheekmanager Alex Okello is steeds 

nauw contact gehouden over de situatie. Tijdens de Corona 
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sluiting van de scholen hebben we de dorpsgemeenschap van 

Alex ondersteund met lesmateriaal voor thuisonderwijs. 

Activiteiten en 

bestedingen in 

2021 

In 2021 hebben we 1600 euro aan Barr gedoneerd voor de 

aanschaf van nieuwe boeken. 

Vooruitblik 2022 Het komende jaar zullen monitoren hoe de nieuwe organisatie in 

Barr van de grond komt. Op basis van de resultaten, behoeften en 

kansen zullen we besluiten of we verdere ondersteuning verlenen. 

 

Minibibliotheek Mukono  

 Achtergrond In samenwerking met SAM hebben we een minibibliotheek van 

SAM-moeders Selin (regio Kampala) ondersteund. Selin runt een 

kleine bibliotheek om kinderen in haar gemeenschap te helpen 

met huiswerk en lezen. Zie ook programma SAM. 

In 2019 ontvingen we een gelabelde donatie van 3000 euro voor 

Selin. Dit bedrag is in samenwerking met programma SAM in drie 

delen uitgekeerd waarvan de laatste 1000 euro in 2021. 

Activiteiten in 

2021 

Het afgelopen jaar is de bibliotheek van Selin verder uitgebreid.  

Bestedingen 

2021 

1000 euro (via SAM) 

Vooruitblik 2022 Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor verdere steun 

in 2022 

 

Big 5 bibliotheek Nairobi  

 Achtergrond In samenwerking met SAM ondersteunen we een bliotheek project 

van SAM-moeder Eriss (Nairobi). De samenwerking begon in 

2019 met een kleine buurtbibliotheek om kinderen te helpen met 

huiswerk en lezen. In 2020 werd deze bibliotheek verder 

uitgebreid met meer boeken en een printer voor extra inkomsten. 

Activiteiten in 

2021 

In 2021 begon Eriss samen te werken met een basisschool en 

een middelbare school waarbij de schoolgebouwen gebruikt 

werden voor het maken van schoolwerk tijdens de Corona lock-

down.  
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Daarnaast is Eriss in de zomer van 2021 gestart met een 

openluchtleesclub voor kinderen.  Ook heeft Eriss ervaring 

opgedaan met de inzet van digitale leermiddelen. 

Bestedingen 

2021 

€ 1551 schoolbibliotheek 

€ 251 leesclub 

€ 207 tablet, beamer en speaker 

Vooruitblik 2022 In 2022 willen we met Eriss een nieuwe schoolbibliotheek 

projecten starten.   

 

Vooruitblik 2022 

In 2022 zal Booksteps het programma in Teso afronden samen met Wilde Ganzen. 

Daarnaast zijn we actief met verschillende nieuwe (kleinschalige) schoolbibliotheken in 

Nairobi en steunen we kleine projecten in Oeganda.    
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PROGRAMMA ME TO YOU 
 

 

Over ons programma 

Me to You gaat in op de kwestie van 'menstruatiearmoede'. Het initiatief is in 2016 informeel 

opgericht door de Keniaanse expat Joyce Sando en in 2020 geformaliseerd door aansluiting 

bij stichting e-Progress. Onze missie is om vrouwen en meisjes zelfstandiger te maken en te 

ondersteunen door verstrekking van middelen voor menstruatie-hygiëne en basiseducatie 

voor genitale gezondheid aan behoeftige gemeenschappen in Kenia en andere 

gemeenschappen in Sub-Sahara Afrika. Voor slechts € 5 kunnen we al een positieve impact 

creëren in het leven van een vrouw of meisje. Een impact die wel 10 jaar kan duren door 

duurzame en veilige menstruatieproducten te gebruiken, zoals menstruatiecups en 

herbruikbaar maandverband. 

 

We streven ernaar meisjes en vrouwen te helpen taboes en achterstanden te doorbreken 

die hun educatieve en economische succes belemmeren. Door het ontvangen van 

menstruatie hygiëneproducten en gezondheidsvoorlichting kunnen meisjes en vrouwen 

hun aanwezigheid op school en werk verbeteren. Dit helpt hen om blootstelling aan 

seksuele uitbuiting te verminderen. Ze krijgen hiermee de mogelijkheid om hun algehele 
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kwaliteit van leven te verbeteren door levenslang gezond gedrag te ontwikkelen dat ze 

verder kunnen delen met anderen in hun gemeenschap. 

 

Tot dusver hebben we steun verleend aan scholen en sloppenwijken in de provincies van 

Baringo,  Naivasha, Nairobi and Wasini. Ongeveer 2000 schoolmeisjes (in de leeftijd van 

12-18 jaar), dakloze en verarmde vrouwen hebben van Stichting Me to You mestruatiekits 

ontvangen om ‘menstruatie armoede’ te overwinnen. 

Het team 

Ons team in Nederland bestaat uit: 

 

Oprichter: Joyce Sando 

Voorzitter en secretaris: Samantha Jacobs 

Penningmeester: Constant van Panhuys 

 

Joyce Sando heeft in mei 2021 ontslag genomen uit het Me to You-bestuur. Samantha 

Jacobs is overgegaan van vice-president naar president. In Kenia hebben we 

samengewerkt met verschillende onderwijzers, gemeenschapsleiders, NGO's en vrijwillig 

verpleegkundigen. 

Inkomsten en uitgaven  

 2021  2020 

Inkomsten   

Giften particulier 543 934 

Giften bedrijven 250  

Giften fondsen/subsidies 5.500  

SOM INKOMSTEN 6.293 934 

    

Uitgaven   

Projecten en programma's 1.044 301 

Bankkosten 114  

Diverse kosten 17  

SOM UITGAVEN 1.175 301 

 

Balans  

  2021  2020 
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Activa     

Bank 5.751 20 

Voorraad  0 613 

SOM ACTIVA 5.751 633 

    

Passiva   

Vrije reserves 251 20 

Gelabelde reserves 5.500 613 

SOM PASSIVA 5.751 633 

 

Projecten  

Nairobi County, Kenia 

 

Achtergrond: 

Het initiatief om 'menstruatiearmoede' aan te pakken begon informeel in zowel de 

Naivasha- als de Nairobi-gemeenschappen in 2016. In Nairobi begonnen we met het 

doneren van maandverband en zeep aan dakloze en verarmde vrouwen in verschillende 

sloppenwijken, zoals Majengo. We hebben onze kits voor menstruatiehygiëne duurzamer 

gemaakt door gebruik van menstruatiecups en herbruikbare maandverbanden. 

 

Activiteiten in 2021 

Vanwege Covid-sluitingen en reisbeperkingen konden de meeste van Me to You 

workshops in Kenia slechts plaats bieden aan maximaal 20 deelnemers. We hebben 
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strategische partnerschappen ontwikkeld met bekende en vertrouwde Keniaanse 

contacten en NGO's om namens ons vrouwen en meisjes op het gebied van 

menstruatiehygiëne te ondersteunen. De partners hebben vrijwilligers en 

tienerambassadeurs geselecteerd om te assisteren tijdens de workshops. Partners zoals: 

Maqulate Atieno en Eriss Khajira hielpen bij het uitdelen van kits voor menstruatie hygiëne 

aan 200 schoolmeisjes en vrouwen in verschillende gemeenschappen, nederzettingen 

en/of sloppenwijken. 

 

Me to You heeft met trots het bereik in Nairobi County uitgebreid naar de voetbalclubs en 

gemeenschappen in de gezondheidssector. Al onze contacten gebruiken door ons 

verstrekte informatiebanners om uitleg te geven over de menstruatiecyclus en hygiënisch 

onderhoud. Onze workshops ‘Menstrual Hygiene Maintenance‘ hebben goede feedback 

gekregen van dorpsoudsten, studenten en vrouwen. Me to You heeft op de volgende 

locaties in 2021 workshops gegeven en kits voor menstruatiehygiëne uitgedeeld in Nairobi 

County: 

• Kayole Starlets Damesvoetbalteam in Kayole, Nairobi. 

• Vrouwen uit de sloppenwijk Kanguruwe, Nairobi 

• Big 5 Center's Teen Mother Program, Nairobi 

• Vrouwen en schoolmeisjes van de sloppenwijk Mathare, Nairobi 

• Mathare Damesvoetbalclub in Mathare, Nairobi 

• AIDS Health Foundation (AHF) forum, Nairobi 

 

Baringo County 

 

Achtergrond: 

In 2021 breidde Me to You haar bereik uit naar Baringo County. Het initiatief om 

‘menstruatiearmoede’ in deze regio aan te pakken werd gestart na het ontvangen van 

steunbetuigingen van lokale NGO's. Verbindingen in deze County zullen Me to You helpen 

toegang te krijgen tot moeilijk bereikbare dorpen en plattelandsgebieden in Kenia. 
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Activiteiten in 2021 

Vanwege Covid-sluitingen en reisbeperkingen konden de meeste van Me to You's 

workshops in Kenia slechts plaats bieden aan maximaal 20 deelnemers. We hebben 

strategische partnerschappen ontwikkeld met bekende en vertrouwde Keniaanse 

contacten en NGO's om namens ons vrouwen en meisjes op het gebied van 

menstruatiehygiëne te ondersteunen. Partners zoals Rose Omango, samen met haar 

geselecteerde vrijwilligers en tienerambassadeurs hielpen ons in 2021 menstruatie-

hygiënekits uit te delen aan ongeveer 50 schoolmeisjes en vrouwen. Al onze partners 

gebruiken de verstrekte banners om informatie te delen over de menstruatiecyclus en 

hygiënisch onderhoud. Onze workshops ‘Menstrual Hygiene Maintenance‘ hebben een 

warm welkom en feedback gekregen van de dorpsoudsten, evenals van Keniaanse media 

zoals Baringo County TV News. Op deze locaties heeft Me to You in 2021 workshops 

gegeven en kits voor menstruatiehygiëne hebben uitgedeeld in Baringo County: 

• Dorpsoudsten van Eldama Ravine, Baringo 

• Schoolmeisjes van Eldama Ravine, Baringo 

 

Naivasha County 

 

Achtergrond: 

Het initiatief om ‘menstruatiearmoede’ aan te pakken begon informeel in zowel de 

Naivasha- als de Nairobi-gemeenschappen in 2016. Het begon in Naivasha door 
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herbruikbaar maandverband te doneren aan schoolmeisjes in vijf scholen, zoals Milimani 

Primary en Nyakairu Secondary school, samen met daklozen en verarmde vrouwen in de 

sloppenwijken. We hebben onze kits voor menstruatiehygiëne duurzaam geüpgraded, 

zodat ze nu menstruatiecups of herbruikbare maandverbanden bevatten. 

Activiteiten in 2021 

Vanwege Covid-sluitingen en reisbeperkingen konden de meeste van Me to You's 

workshops in Kenia slechts plaats bieden aan maximaal 20 deelnemers. Leiders van de 

lokale NGO's namen contact met ons op voor ondersteuning en hielpen ons bij het 

uitdelen van kits voor menstruatiehygiëne onder 50 schoolmeisjes en vrouwen in 

Naivasha County. Me to You heeft met trots  haar bereik uitgebreid naar opvangcentra 

voor mishandelde vrouwen en lokale gemeenschapscentra. Onze ‘Menstrual Hygiene 

Maintenance’-kits hebben een warm welkom en feedback gekregen van dorpsoudsten, 

maar ook van tieners en vrouwen. Op deze locaties heeft Me to You in 2021 workshops 

gegeven en kits voor menstruatiehygiëne hebben uitgedeeld in Naivasha: 

• Agatha Amani House, een opvanghuis voor mishandelde en dakloze vrouwen in 

Naivasha. 

• YMCA- Naivasha Branch voor tienermeisjes in KCC sloppenwijken/nederzetting. 

 

Vooruitblik 2022 

In 2022, als de Covid-maatregelen het toelaten, zijn we van plan ons bereik uit te breiden 

om workshops ‘Menstrual Hygiene Maintenance’ te organiseren in meer Keniaanse 

provincies en plattelandsgebieden zoals: Nandi, Kisumu, Isiolo en Dandora. We streven 

ernaar om minimaal 1500 vrouwen en meisjes te voorzien van menstruele hygiënekits en 

workshops. Daarnaast willen we onze kits voor menstruatiehygiëne verbeteren met 

ondergoed, herbruikbaar maandverband, menstruatiecups en instructiemateriaal. Via onze  

partners zullen we intussen in contact komen met nieuwe gemeenschappen die dringend 

behoefte hebben aan ondersteuning bij menstruatiehygiëne. 
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Wat betreft fondsenwerving streven we 

ernaar om in 2022 financiering voor deze 

projecten binnen te halen via subsidies, 

evenementen, sponsoring en individuele 

donaties. Daarnaast willen we   

partnerschappen verstevigen en relaties 

met donateurs en ambassadeurs 

uitbreiden, terwijl we de samenwerking 

met onze vrijwilligers versterken.  

Over het algemeen zullen we blijven 

streven naar grotere bewustwording, het 

vergroten van het bereik, en het 

vergroten van de internationale steun 

voor de uitroeiing van 

'menstruatiearmoede'. 
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PROGRAMMA SAM 

Over ons programma 

SAM staat voor haar doelgroep: Single African Mothers. Het programma helpt 

alleenstaande moeders in Afrika om mentaal en economisch zelfstandig te worden. De 

SAM-moeders hebben allemaal te maken gehad met seksueel misbruik, geweld en/of 

verlating. Het programma begeleidt de moeders bij het vinden van een bron van 

inkomsten door opleiding of het starten van een kleine onderneming. Voor de kinderen 

voorzien we in de schoolkosten, zolang dit nodig is. Goede scholing doorbreekt de 

armoede-cyclus die zonder ingrijpen van generatie op generatie overgaat. Ook helpt SAM 

bij medische kosten die niet door de moeders kunnen worden gedragen. Voor velen in 

Afrika is de terugval in armoede immers één ziekte dichtbij. De moeders ontvangen 

persoonlijke begeleiding en coaching om hun eigenwaarde weer op te bouwen en hun 

psychische weerbaarheid te vergroten. SAM is vooral actief in Kenia en Oeganda.  

 
Samen bouwen aan een eerlijke kans voor iedereen 

 

bibliotheek in Oeganda 

 

waterput in Kenia 

 

Het team 

SAM heeft een enthousiast team onbezoldigde vrijwilligers dat bestaat uit : 



 

 

 

21 

Floor Koomen Voorzitter / mede-oprichter SAM 

Anne van Campenhout Mede-oprichter SAM 

André van der Zee Penningmeester 

Gerda Haagen Fondswerving 

Gert Visscher Ervaring internationale ontwikkelingshulp 

Odillia Wentzel Afrikaans-Nederlandse achtergrond  

Peter Hollemans Fondswerving kerken 

Coby van der Zee  

 

Daarnaast werken we in kenia samen met: 

 

Eriss Khajira: Eriss is de eerste moeder uit ons programma die zelfstandigheid 

bereikte. Zij richtte in Nairobi het Big 5 Centre op waar zij samen met SAM en 

de andere programma’s aan de lopende band nieuwe initiatieven start. 

Musa Chare. Journalist en cameraman. Met zijn diepe kennis van de 

Keniaanse samenleving is hij ons een grote steun. 

 

Inkomsten en uitgaven  

  2021 2020 

INKOMSTEN     

Giften particulier 1.250      6.288 

Giften bedrijven       4.097  

Giften fondsen/subsidies 1) 9.500   40.688  

Donateurs 19.513   12.500  

Acties  72      2.605  

SOM INKOMSTEN  30.335   66.178  

     

UITGAVEN    

Administratiekosten 100              7  

Promotie en fondswerving 300         172  

Website/internet 10            70  

Bankkosten 220         187 

Diverse kosten    

Afdracht projecten/moeders 2) 51.873   32.355  

SOM UITGAVEN 52.503   32.791  

 

1. Ontvangen gelabelde fondsen: € 5.000 voor Teenage Mother project, € 3.000 voor 

schoolkosten kinderen, € 1.000 mini-bibliotheek project, € 500 Corona onkosten. 

2. De uitgaven aan SAM-moeders zijn als volgt verdeeld over de kostengroepen: 
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Diversen/Overige kosten 1) 11% 

Levensonderhoud 30% 

Medische kosten 20% 

Opleiding 6% 

Schoolkosten kinderen 13% 

Zakelijke investering 20% 

1) van de 11%  is 8% teenage mothers project 

Balans 

  2021  2020 

Activa     

Bank   16.831    38.599 

SOM ACTIVA   16.831    38.599  

      

Passiva     

Vrije reserves   1.411        10.588  

Gelabelde reserves 1)  15.020    28.011  

Crediteuren 2) 400  

SOM PASSIVA   16.831    38.599  
 

1) Schoolkosten kinderen € 2.103,  Moeder/kind gerelateerde reserves € 2.662 , 

bibliotheek fonds € 6.126,  FemTuk project € 2.522,  Mode/naai opleiding € 583, 
Teenage Mothers project € 1.024 

2) Betreft doorbelaste bestuurskosten 2021 vanuit paraplu-stichting. Deze zijn voldaan 

in begin 2022. 

 

Projecten en activiteiten 

 

Algemeen 2021  

Voor 2020 hadden we grote plannen met het TukTuk-project Femtuk en met opleidingen, 

bibliotheek en business. Dit werd volledig overschaduwd door Covid-19. Een langdurige 

lockdown in Afrika had een verwoestend effect op de grote armste laag in de 

maatschappij. Kinderen thuis, geen werk, hoge voedselprijzen, geen toerisme, opleidingen 

gesloten, uitzichtloosheid, depressie. Voor SAM betekende dit een omschakeling naar 

mentale ondersteuning en helpen te overleven in plaats van nieuwe projecten. De focus 
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kwam te liggen op thuisonderwijs voor de kinderen, fondswerving voor onder andere 

Corona support, begeleiding van de moeders bij alle uitdagingen.  

Helaas duurde voorgaande door in 2021. Maar dankzij vereende krachten kunnen we 

gelukkig toch enkele mooie resultaten rapporteren. 

 

Medische kosten  

Voorgaande jaren waren de medische kosten ronduit hoog. In 2021 kent een omslagpunt; 

de opgaande curve van die kostenpost is nu omgebogen. Het meisje met epilepsie -

grootverbruiker van medische zorg- zit door omstandigheden niet meer in het programma. 

Verder zijn de kosten voor tandheelkunde tot bijna nul gereduceerd en blijven er relatief 

kleine kosten over, zoals een gebroken been, het verwijderen van een cyste. Aan enkele 

moeders is EMDR aangeboden voor het verwerken van trauma’s door seksueel misbruik 

in het verleden. 

 

Naar school  

 

SAM heeft geen eigen budget voor het project 

‘Naar school voor een betere toekomst’. Toch zijn 

deze 11 kinderen dankzij sponsoring door 

individuele donateurs en de TakaTuka 

Foundation, al vier jaar naar school geweest. Zij 

doen het zonder uitzondering heel goed. Enkele 

kinderen hebben het basisonderwijs afgerond en 

zijn dolblij dat zij mochten doorstromen naar het 

middelbaar onderwijs. 

We willen heel graag dat het project doorloopt. 

Daarom hebben we opnieuw fondsen aangeschreven om het komende jaar steun te 

bieden. 

 

KENIA 
 

Femtuk  

Dit project omvatte het opzetten van een samenwerkingsverband tussen SAM-moeders 

met als doel om een aantal TukTuks te exploiteren. In deze mannensector biedt vervoer 

van vrouwen en kinderen door vrouwen goede kansen. Er was in 2020 al budget voor 

aanschaf van TukTuks, maar door Covid-19 bleven toeristen weg. Daardoor ontstond er 
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een overschot van TukTuk rijders. Geen 

goed moment om een business te starten 

en werd de start van FEMTUK uitgesteld.  

In 2021 verbeterde de situatie voldoende 

om het startsein te geven. Toch werd het 

geen joint venture/womens group. SAM 

heeft geen juridische basis om een NGO op 

te richten want dat vereist Keniaanse 

members. Er is teveel wantrouwen, 

samenwerking bleek moeilijk, en geen 

capaciteit bij het team in Nederland om echt 

een business te begeleiden op afstand. We 

kozen voor maximale zelfredzaamheid en 

zelfbeschikking over de TukTuk. 

Met behulp van onze lokale contacten 

werden er met de gift van het KS-Fonds 

twee tuktuks aangeschaft. Sinds juli 2021 

rijden er twee Sammies langs de Noordkust 

van Mombasa. En ook al vinden zij letterlijk 

en figuurlijk veel hobbels en gaten in de weg, toch lijken twee moeders (en medewerker) 

hiermee de richting voor een zelfstandig bestaan te hebben gevonden. 

 

Automonteur 

Het budget van het KS-fonds had ook ruimte voor de opleiding van een moeder tot 

automonteur. Haar opleiding kwam door de lockdown op de rem maar zij hield vol door op 

stageplekken die zij zelf regelde veel praktijkervaring op te doen. Zij heeft nog slechts één 

examen te gaan. Het ziet ernaar uit dat zij in 2022 zichzelf basis-automonteur mag 

noemen. We zijn blij en trots op deze jonge vrouw bij wie een paar jaar geleden door 

externe omstandigheden de grond onder de voeten was weggeslagen. 

 

Mode/kleermaker opleiding  

Voor één van de moeders kwam geld beschikbaar voor het volgen van een 

mode/kleermakersopleiding, inclusief levensonderhoud gedurende de opleiding. Ook haar 

opleiding liep door covid-19 lockdowns vertraging op. Toch heeft zij in december haar 

laatste examen gedaan. Nu kan deze moeder inkomen verwerven door het maken van 

kleding en kledingreparaties uit te voeren. 
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Teenmums 

In de Covid-19 periode zijn er een ongekend aantal tieners zwanger geraakt. Zij worden 

door hun omgeving uitgespuugd. Reden voor Eriss, onze eerste Sammie op eigen benen, 

en nu een van onze lokale partners, een 8 maanden durend programma op te zetten. De 

bedoeling is de tieners hun eigenwaarde terug te laten vinden, de relatie met hun ouders 

te herstellen en hen op weg te helpen naar een leefbaar bestaan met kind. Met dank aan 

de Wierda-Baas Foundation is op 1 oktober 2021 een pilot met tien tienermoeders gestart 

om uit te zoeken hoe zij het best geholpen kunnen worden.  Er zijn plannen voor een 

periodieke herhaling van dit programma.  

 

Mwamba widows  

Odillia, een van de vrijwilligers van SAM, is al enige tijd betrokken bij een groep weduwen 

uit het dorp Mwamba in West-Kenia. De Mwamba Widows, zoals de groep heet, is een 

officieel geregistreerde zelfhulpgroep die streeft naar sociale en financiële ontwikkeling 

van haar leden. Op dit moment gaat het om 16 één-moeder families en een heleboel 

kinderen. Wij brengen deze groep onder bij SAM Foundation, hoewel de 

verantwoordelijkheden voor fondsenwerving en coördinatie nog steeds bij Odilia liggen. 

Als SAM, zien we dit als een kans om te leren hoe deze manier van ondersteunen werkt. 

De 16 alleenstaande moeders/weduwen (7 jonge kinderen) sporen elkaar aan om ieder 2 

Euro per maand te sparen. Tot nu toe spaarden ze samen 290 euro en kochten blikken 

bonen en zakken maïs net na de oogst toen de prijs het laagst was. Als de prijzen hoger 

zijn zullen ze verkopen. Ze streven ernaar geld te lenen aan het eind van het jaar voor de 

volgende grote oogst en SAM is op zoek naar een mogelijkheid om een lening te 

verstrekken tegen nul of minimale rente om hun zaken te versnellen. 

 

Het doel van de weduwengroep is om zelfvoorzienend te worden. De vrouwen willen dit 

bereiken door naast het verhandelen van graan, meerwaarde aan het graan toe te voegen 

door te malen voor verkoop en tenslotte door een bakkerij op te zetten. 

 

Water 

In West Kenia wordt een put gegraven op het land van een weduwe die haar verweesde 

kleindochter in huis heeft genomen. De put betekent dat er meer en vaker geoogst kan 

worden en zij uit de moestuin kunnen eten. Misschien is zelfs een klein inkomen mogelijk 

zodat het weesmeisje van 10, naar school kan blijven gaan. 
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OEGANDA 
 

Bibliotheek/taal activiteiten 

Na de Covid-19 lockdowns zijn in Oeganda veel scholen failliet en hebben veel leraren 

hun beroep vaarwel gezegd. Schattingen gaan zo hoog dat 30% van de kinderen niet dit 

jaar niet naar school zullen gaan, omdat in de buurt geen school te vinden is. Daarom 

wordt, met geld van SAM, gebouwd aan een bibliotheekje en woonhuis op eigen grond 

van een moeder uit het programma. In het bibliotheekje worden (school-)boeken 

beschikbaar gesteld aan kinderen die de boeken niet zelf kunnen betalen. We besloten 

dat een goede latrine noodzakelijk is voor een plek waar een heleboel kinderen bij elkaar 

zijn, dus begonnen we met de bouw van een dubbele latrine als ons eerste project. Zo 

doen we ook ervaring op wat bouwen in Oeganda met zich meebrengt. Het huis annex 

bibliotheek zal waarschijnlijk eind maart 2022 klaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Kapperszaak 

Een jonge vrouw, die we eigenlijk al opgegeven hadden nadat ze op haar 14e als sekslaaf 

werd ingezet, klopte na enkele jaren van de radar geweest te zijn weer bij ons aan. Wij 

hebben financiële middelen gezocht en gevonden om haar naar een rehabilitatiecentrum 
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te sturen. Nu is zij de trots van haar lichting in het rehabcenter, aan het werk in haar eigen, 

succesvolle kapperszaak. Ook zij geeft de ontvangen liefde door: ze plaatst momenteel 2 

stagiaires uit het rehabcenter in haar salon. Binnenkort wordt ze door het rehabcentrum 

ingezet om haar verhaal van verandering te vertellen. 

 

 

Landrechten 

Voor 1 moeder is er in Oeganda in 2020 een stuk grond aangeschaft. Deze moeder kan 

nu een groot deel van de voedselbehoefte zelf invullen via de opbrengsten van het land. 

Door AIDS is zwaar werk wel een uitdaging. Soms heeft ze ondersteuning bij het 

bewerken van het land nodig. We helpen haar dit mogelijk te maken. 

 

Fraude 

Het was niet allemaal vreugde wat het jaar ons bracht. Voor 1 kind is er bijzondere 

medische zorg geweest. Zij krijgt meerdere keren per maand epileptische aanvallen. 

Omdat het verstoorde zicht mogelijk een trigger is voor de opwekking van aanvallen, heeft 

SAM al eerder een oogoperatie betaald.  

Een medisch specialist in Nairobi heeft, gesteund door twee Nederlandse neurologen, op 

basis van scans een diagnose en een behandelplan opgesteld. Op de dag van opname in 

het ziekenhuis voor een hersenoperatie bleek dat wij het slachtoffer van bewuste 

oplichting zijn geworden. Het geld verdween in de zak van de moeder en ging niet naar de 

operatie. We hebben voor moeder (en dochter) het programma moeten beëindigen. 

Juridische stappen waren niet mogelijk. 

 

Vooruitblik 2022 

Als je bovenstaande hebt gelezen en hebt laten doordringen begrijp je dat we als 

werkgroep SAM een prachtig en moeilijk jaar hadden. Het was echt nog even spannend of 

we de pijn van de fraude zouden doorstaan: ‘werkt onze zeer persoonlijke methode wel?’ 
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Gelukkig waren daar de andere moeders die door hun leven, werk en vorderingen ons 

bemoedigden.  

We hadden een goede bijeenkomst met alle SAM vrijwilligers om te praten over de 

toekomst en elkaars visie. Dit was nodig omdat de oude strategie van persoonlijke, 

medische en educatie ondersteuning een langdurige , financiële verantwoordelijkheid met 

zich meebracht en ook intensieve begeleiding van SAM medewerkers vraagt. Ook de 

fraude vroeg om een evaluatie van onze begeleiding. Onze huidige SAMMIES zullen we 

blijven begeleiden volgens ‘het oude regime’. Nieuwe Sammies zullen we steun verlenen 

in de vorm van projecten met een duidelijker en afgekaderd doel, waarbij we het initiatief 

nóg meer bij de SAMMIES laten.  
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PROGRAMMA CINEMAFRIKA 
 

Over ons programma 

CinemAfrika.nl staat voor samenwerking tussen makers uit Europa en Afrika. Niet zomaar 

film- en  tv-makers, fotografen of schrijvers. Onze Afrikaanse partners zijn (bijna) altijd 

ambitieuze jonge mensen, met een hart voor film en andere media en afkomstig uit 

“sloppenwijken” en andere achtergestelde gebieden. Veel van onze studenten/collega’s 

hebben niet eens de kans gehad basis of middelbare school af te maken. Toch zijn ze niet 

te stuiten als het gaat om het vertellen van verhalen. Hun verhalen! De verhalen van 

armoede, onrecht, en misbruik. Maar ook het verhaal van fantasie, kunst, veerkracht en 

vol Afrikaanse humor. 

Onze doelen zijn: Het helpen verbeteren van artistieke en journalistieke media gemaakt 

door mensen uit economisch achtergestelde groepen in Afrika om: 

• De stem van deze groepen beter te doen horen en zo bij te dragen aan 

mensenrechten en democratische processen; 

• Betere inkomens voor makers uit sloppenwijken te realiseren; 

• Uitwisseling tussen Afrikaanse en Westerse organisaties en makers stimuleren.  
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Het team 

Ons team in Nederland bestaat uit Gerhard Rijksen (voorzitter), Anne van Campenhout, 

Floor Koomen, André van der Zee (financiën) en Gert Visscher. Anne is 

documentairemaker en coach. Zij maakt films en traint mediastudenten in Nederland en 

verschillende (Afrikaanse) landen. Floor is documentairemaker. Hij bracht een deel van 

zijn jeugd in Afrika door en kwam er sindsdien talloze keren om films te maken en les te 

geven.  

In Kenia werken we oa samen met George Karanja van ASMO (Alliance of Slum Media 

Organisations) en Eriss Khadjira van Big 5 Media Center. 

Inkomsten en uitgaven  

Omdat dit programma pas eind 2020 geformaliseerd is in de Stichting zijn er afgelopen 

jaar nog niet veel financiële transacties geweest. 

 2021 2020 

Inkomsten   

Giften particulier  200 

Giften bedrijven 3.220 900 

Giften t.b.v. reiskosten 514  

SOM INKOMSTEN 3.734             1.100 

    

Uitgaven   

Projecten/programma’s 3.179  

Bankkosten 114  

Reis- en verblijfkosten 681  

Website/internet  138 

SOM UITGAVEN 3.974 138 

Balans 

Activa   

Bank 722 962 

SOM ACTIVA 722               962 

     

Passiva    

Vrije reserves 722 962 

SOM PASSIVA 722 962 
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Projecten/Activiteiten 

2021 is voor cinemAfrika.nl een vruchtbaar jaar geweest. 

Na de coronabeperkingen konden we eindelijk weer op locatie aan de slag. 

 Floor Koomen was in Kenia van Mei tot en met November 2021. 

 

Nairobi: 

In de maanden Mei en Juni heeft Floor George Karanja van de Alliance of Slum Media 

Organisations bijgestaan in het herdefiniëren van het samenwerkingsverband. Deze was 

in een crisis geraakt. Floor heeft met alle overgebleven leden en een aantal afgesplitste 

leden gesprekken gevoerd en diepte-interviews afgenomen. Dit resulteerde in een advies 

dat momenteel door betrokkenen wordt uitgevoerd. 

 

In Juli werkten we mee aan de eindfase van het Mtaa Compete project waarbij makers 

werden uitgenodigd om in de categorieën Short Film (fictie en docu), Poetry en 

Photography, bijdragen rondom het onderwerp ‘Gender Based Violence’ in te sturen. Wij 

zaten in de jury en presenteerden de uitslag in de categorie Film op het Under Our Skin 

Human Rights Film Festival. 

 

Op het Under Our Skin Human Rights Film Festival verzorgden we een 3-tal presentaties 

en inleidingen op films. Uit deze samenwerking ontstonden plannen voor het zeer 

ambitieuze URight! Project dat in 2022 verder uitgewerkt zal gaan worden.  
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In September gaf Floor een tweetal trainingen (gemiddeld elk 10 dagen). 

 

In samenwerking met ASMO-partner K-Youth Media deden we de training. 

‘How to tell YOUR story’ aan 17 leerlingen uit de sloppenwijken Korogocho, Dandora en 

Kariobangi. Dit resulteerde in 4 prachtige en humorvolle film ideeën waarvan er een boven 

uitstak… 

 

“A film idea by Karo Wambui. In the WhatsApp group, students remained enthusiastic and pulled 

together. One person would supply a camera, another a computer to edit on, another one music 

skills. A typical case of good of African Obuntu! cinemAfrika.nl followed this conversation for a week 

or two. And as it did not die out, we decided to offer our support. We put together a small budget and 

offered the trainer, Floor Koomen, ascoach to the project”. 

 

Samen maakten we het project af, stuurden het in naar een festival en de Award  

“Best Science Based Story”. Het onderwerp voor de film is Hebzucht en klimaatcrisis. 

Bekijk de film (7 min) hier: https://www.youtube.com/watch?v=s9x8-iaGnXc&t=3s 

 

‘The African Narrative’ 

De eerder (in juni) gedane research naar ‘The African Narrative’ was bij het coachen en 

ontwikkelen van deze film zeer waardevol. 

In juni organiseerde cinemAfrika.nl twee vergaderingen en een mini-conferentie met als 

onderwerp: The African Narrative”. Op de mini conferentie waren drie hoogleraren, drie 

producers/producenten, twee scenarioschrijvers, drie regisseurs, twee cultureel ondernemers en 

een 4-tal studenten van de Nairobi University aanwezig. Het gevaar van het kopiëren van het 

Hollywood scenario, en daarmee de teloorgang van de Afrikaanse verhaalstructuur was het 

hoofdonderwerp en motivatie. We keken naar diverse films en bediscussieerden de verschillen. 

Floor gaf de inleiding en leidde de discussie.  

 

In samenwerking met ASMO-partner ‘SlumTv’ deden we de training: Mini-Documentary. 

Twintig studenten uit de sloppenwijk (Mathare) bekwaamden zich in het denken over een 

documentaire filmverhaal van max. 5 tot 7 minuten. De training werd afgesloten met zes 

trailers/voorstellen waarvan er een gemaakt zou worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=s9x8-iaGnXc&t=3s
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Mombasa: 

In Augustus en September organiseerde cinemAfrika.nl het ‘Coast Filmmakers Festival’. 

Met ruim veertig makers uit de wijken rondom Mombasa keken we naar en analyseerden 

een groot aantal films. De analyse werd gedaan aan de hand van criteria welke werden 

gevonden in de ‘masterclass’ die door Floor werd gegeven. 

Uit deze activiteit ontstond een groep van makers die maandelijks bijeenkomt om samen 

(elkaars) films te bekijken en te analyseren. Deze groep heeft zich geregistreerd als lokale 

stichting (CBO). cinemAfrika.nl wil verder met hen samenwerken en van het ‘Coast 

Filmmakers Festival’ een regelmatig terugkerend fenomeen maken. 

 

Structuur 

2021 was ook het jaar waarin we verder zochten naar structuur binnen ons programma. 

We gingen bezig met het vormen van een ‘Kopgroep’ (zeg, dagelijks bestuur) en 

aanscherping van beslissingslijnen en plannen voor fondswerving. Dit zal in 2022 

voortgaan en een meer definitieve vorm krijgen. 

 

Online eindredactie: 

Gedurende het gehele jaar heeft cinemAfrika diverse online consulten gedaan. 

Minimaal vijf voormalig studenten/deelnemers aan trainingen hebben hun plannen en/of 

werk aan ons voorgelegd. Steeds hebben we hen van advies en richting kunnen voorzien. 

Producties, maar ook de makers, werden hierdoor beter en groeiden in hun verhaal en 

vak. En dat is precies waar het bij cinemAfrika.nl om gaat! 
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Vooruitblik 2022 

Het is de bedoeling dat het programma in 2022 een stevige positie krijgt. Medio 2022 zal 

een CinemAfrika vrijwilliger naar Kenia reizen om aldaar met ASMO, Big5 Media, Slumtv 

en anderen te overleggen over hun behoeften en toekomstige samenwerkingen. Ook zal 

deze medewerker cursussen geven en coaching aanbieden aan filmprojecten die nu in 

voorbereiding zijn.  

Het URight! Project zal verder uitgewerkt worden. De basis van dit project is documentaire 

films te doen laten maken, begeleiden en distribueren over de UN-Child Rights. Dit in een 

samenwerkingsverband van K-Youth Media, Under Our Skin Human Rights Film Festival 

en cinemAfrika.nl. 


