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1.Voorwoord
In de afgelopen jaren schreef oprichter van Stichting4Life, John Schut, een voorwoord voor ons
beleidsplan. Na een moedige strijd is hij helaas eind 2015 overleden. Vervolgens hebben we in 2016
een rustig jaar gehad met o.a. het vormen van een nieuw bestuur.
Vervolgens hebben we onze ambities weer opgepakt. In 2019 heeft het bestuur ook tijd genomen
om goed te kijken naar onze mogelijkheden en plannen voor de toekomst. En deze waar nodig aan te
passen. Dit heeft er in 2019 toe geleid dat we zijn gestopt met de productie van de sieraden. De
belangrijkste redenen zijn de concurrentie vanuit China met prijzen waar niet tegen aan te werken
valt (op een verantwoorde manier), maar vooral door de Europese wetgeving die eisen stelt aan
materialen die wij vanuit Kenia niet kunnen garanderen. Maar die onze klanten in Nederland/Europa
wel verwachten. De dames die hierdoor hun baan zijn kwijt geraakt, hebben we in februari 2019
geïnformeerd en de rest van jaar ondersteund. Op weg naar een nieuwe baan, een eigen bedrijf of
anders. We blijven deze dames volgen. Door het wegvallen van deze pijler hebben we onze visie
aangepast en richten we ons nu volledig op onderwijs voor kinderen.
Door de Corona crisis, is er in Kenia veel veranderd: scholen zijn ruim 9 maanden gesloten geweest,
veel mensen zijn hun banen kwijt en daarmee zijn de omstandigheden in de sloppenwijk nog
ernstiger geworden. De scholen zijn op 4 januari 2021 weer geopend. Met de nodige
voorzorgsmaatregelen. Voor veel ouders is het echter moeilijk of onmogelijk om hun bijdrage aan de
scholing van hun kinderen te leveren. Als stichting moeten we hier voorzichtig mee omgaan en
vooral blijven kijken naar wat er wel mogelijk is.

2.Missie
Het bieden van onderwijs aan kinderen in de sloppenwijken van Nairobi zodat zij een betere
toekomst (o.a. gezondheid, huisvesting, werk, voedsel, scholing) kunnen opbouwen voor zichzelf en
hun familie.
‘Education is the most powerful weapon to change the world’
Nelson Mandela

3.Visie
Stichting4Life is in 2003 opgericht en sindsdien actief in Kenia met projecten voor vrouwen en
kinderen. Waarvan sinds 2007 in de sloppenwijk Kibera in Nairobi met scholings- en
werkgelegenheidsprojecten. S4L richtte zich op de meest kwetsbaren in de sloppenwijken, kinderen
en (alleenstaande) moeders, om op een ondernemende manier scholing en werk aan te bieden.
Sinds 2020 ligt de focus van S4L volledig op onderwijs voor gemotiveerde kinderen. Wij zijn van
mening dat de leefomstandigheden op lange termijn alleen kunnen worden verbeterd door te
investeren in de kinderen in Kenia. Onderwijs is niet ons doel maar middel om deze kinderen
uiteindelijk aan een baan te helpen zodat zij zichzelf (en uiteindelijk ook hun familie) kunnen
ontwikkelen en een bestaan kunnen opbouwen.
Om echt resultaat te kunnen boeken met kleinschalige projecten, heeft Stichting4Life een eigen
concept ontwikkeld dat is gebaseerd op 4 pijlers. Deze pijlers hebben we begin 2020 aangepast en
deze zijn nu volledig gericht op onderwijs; via onderwijs naar een betaalde baan.

4.Beleid
4.1 Onderwijs
Stichting4Life heeft drie soorten onderwijsprojecten:
- De moeders die bij Stichting4Life werkzaam waren, mogen twee kinderen op kosten van de
Stichting laten scholen. Daarnaast steunen we een aantal weeskinderen die bekend zijn binnen het
project. In totaal gaat het om 35 kinderen die worden gesteund.
- Stichting4Life steunt rechtstreeks een aantal scholen (4x basis en 1x middelbaar) met schoolboeken
en meubilair, salarissen voor leraren, lunch-programma’s en investeringen in de huur of aanschaf van
schoolgebouwen. De scholen kunnen hierdoor structureel beter onderwijs bieden, zodat de kinderen
kunnen doorstromen naar de volgende stap. Om de ouders bij het programma te betrekken wordt de
ouders steeds gevraagd om ook een bij te dragen aan de school.
-Na het afronden van de middelbare school, zijn er vier mogelijke vervolgstappen voor de leerlingen,
afhankelijk van hun cijfergemiddelde en ambities.
Na een bijzonder jaar door Corona (2020) ligt in 2021 de focus op het verder onderzoeken en
ontwikkelen van deze vervolgstappen van middelbaar onderwijs naar een baan met inkomen.
4.2 Werkgelegenheid
De stichting financiert 10-tallen banen voor leraren, koks, bewakers, etc. op de scholen.
4.3 Ondersteuning wezen
De kinderen die we helpen met Stichting4Life wonen bij hun moeder of bij andere familieleden.
Indien hun moeder of voogd wegvalt, zoekt Stichting4Life een nieuw thuis bij een familielid of
buurvrouw. Familie is erg belangrijk in de Afrikaanse cultuur en biedt een sociale structuur en
vangnet bij problemen. Stichting4Life richt zich niet alleen op het plaatsen van de wezen,
maar ondersteunt vervolgens ook de families die kinderen opnemen. Bijvoorbeeld door
kinderopvang te regelen zodat de “nieuwe moeders” kunnen gaan werken waarmee de
leefomstandigheden voor het gehele gezin verbeteren.
Ook steunen we een kinderopvangcentrum waar kinderen worden opgevangen zodat
ouders/voogden kunnen werken, er geen oudere broer/zus niet naar school kan omdat hij/zij moet
oppassen en deze kinderen al starten met leren. Bij deze opvang van kinderen van 0-7 jaar, is sinds
een aantal jaren ook een lagere school, zodat deze kinderen kunnen doorstromen. Stichting4Life
financiert het voedingsprogramma van deze 180 kinderen en heeft bijgedragen aan de nieuwe
school.

5.Begroting 2021
Begroting 2021
Activiteiten
Scholingsprojecten
Kinderen van moeders (35p), 3 lagere scholen, 1 middelbare school),
vervolgopleidingen, opleiding personeel

Bedrag in €
€ 132.000

Extra ondersteuning gezinnen met voedsel (Corona)
€ 18.000

Ondersteuning weeskinderen
Kinderen van moeders uit het project die zijn overleden, opvang Jukumu Letu (180
wezen en halfwezen: lunch en extra faciliteiten als klaslokalen)
Organisatie Nederland
Website, afschrijving, administratie, verzekeringen
Totaal

€ 12.000

€ 5.000

€ 167.000

5.1 Inkomsten 2021
De organisatie in Nederland is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor de projecten. Dit
gebeurt op verschillende manieren:
- Vrienden van de S4L: bedrijven die de stichting met een jaarlijkse donatie steunen:
- Bedrijven en serviceclubs die S4L steunen met eenmalige giften
- Subsidieaanvragen
- Particuliere donateurs
- Organisatie van evenementen; S4L krijgt een deel van de opbrengst van bijvoorbeeld
benefietdiners en deelnemers laten zich sponsoren bij sportevenementen
De ondersteuning van scholen vraagt om structurele steun. Voor het onderhouden van gebouwen en
meubilair, schoolmaterialen, betaling van salarissen van leraren en lunch. Hiervoor is S4L altijd op
zoek naar extra sponsoren.

6.Organisatie Nederland
6.1 Organisatiegegevens
Stichting4Life
Noorddammerlaan 124
1187 AG Amstelveen
www.stichting4life.nl
KvK nummer: 30188682
ANBI: 812778728
Rekeningnummer: NL 30 RABO 1426.85.836
Contactpersoon: Linda Janssen
Email: linda@stichting4life.nl
6.2 Bestuursleden
Voorzitter: Marcel Schenk
Penningmeester: Nancy van der Lans
Secretaris: Linda Janssen
6.3 Medewerkers Nederland:
Vrijwilligers:
15-20 personen

7.Organisatie Kenia
7.1. Medewerkers
S4L werkt in Nairobi met diverse CBO’s (Community Based Organisation). Aansturing vindt plaats via
een Projectteam bestaande uit 2 personen (social worker en financieel medewerker). De scholen
worden aangestuurd door hun oprichters in samenwerking met ons projectteam.
7.2 Werkgebied: Kibera
Kibera is de grootste sloppenwijk van Nairobi, Kenia en Afrika. Een wijk die niet wordt erkend door de
Keniaanse overheid waardoor er geen voorzieningen zijn, zoals water, electriciteit en scholen. Naar
schatting wonen er tussen 800.000 en 1,2 miljoen mensen. De wijk is 2,5 vierkante km groot (=
minder dan 1% van Nairobi), terwijl een kwart van de totale bevolking van Nairobi hier woont. Er zijn
verschillende wijken in Kibera. De S4L-projecten liggen met name in/rond de wijk Gatwekera.
Er zijn geen officiële overheidsscholen in Kibera, maar wel scholen die worden opgezet door de
buurtbewoners; velen zonder de nodige papieren, met name bedoeld om de kinderen overdag onder
te brengen en iets bij te brengen. Als een school aan de benodigde eisen voldoet, dan wordt deze
door de overheid officieel erkend en geeft dit de leerlingen de kans om door te stromen naar
vervolgonderwijs.

8.Samenwerking en controle
De begroting wordt ieder jaar gemaakt in samenwerking tussen ons team in Kenia en Nederland.
Beide partijen brengen hun ideeën en input in en zo ontstaat de uiteindelijke begroting. Bij de
begroting wordt een actielijst opgesteld voor de uitvoering hiervan.
Per project zijn er to-do lijsten met deadlines die van te voren worden afgestemd en opgezet.
Elke maand wordt er een cashprognose gemaakt in Kenia aan de hand van de werkelijke
ontwikkelingen. Na overleg wordt het benodigde bedrag vanuit Nederland overgemaakt. Van alle
uitgaven worden bonnen opgevraagd. Maandelijks wordt de gehele administratie in Kenia t.o.v. het
geplande budget geplaatst en besproken met Nederland.
Bijna dagelijks vindt er communicatie plaats tussen beide teams via email en Whatsapp.
Geldstromen vinden op diverse manieren plaats: rechtstreekse betaling aan organisaties maar
voornamelijk via onze financieel medewerker die vervolgens de geldstromen in Kenia begeleidt.
Voor materialen, verbouwing, meubilair, etc. wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
partijen/werklui die actief zijn in de sloppenwijk Kibera om zo ook de lokale economie te
ondersteunen.
Verder beschikt Stichting4Life over een netwerk van Nederlanders die werken in Nairobi en op
vrijwillige basis projecten van Stichting4Life bezoeken en bewaken. Daarnaast bezoeken mensen uit
de Nederlandse organisatie en het bestuur regelmatig de projecten.

