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Woord van de voorzitter:

Hallo allemaal,

Het was een heuglijk jaar!!!!!
Wat mogen we met z’n allen trots zijn dat het Fahari Foundation Centre in februari van dit
jaar officieel in gebruik is genomen!!!!! Het heeft heel veel “bloed, zweet en tranen” gekost
maar oh wat zijn de kinderen in het project blij met hun nieuwe thuis! Chapeau aan iedereen
die er op zijn/haar manier aan heeft bijgedragen!
De opening was een hele happening waar veel mensen uit de omgeving op af zijn gekomen.
Er waren officiële toespraken door “hoogwaardigheidsbekleders”, er werd gezongen en
gedanst door “onze” kinderen, iedereen heeft gegeten en gedronken en moe maar voldaan
werd de dag afgesloten.
Inmiddels wonen de kinderen er al bijna een jaar en zijn ze ook op hun nieuwe school goed
terecht gekomen. Het was natuurlijk wel even wennen voor ze maar ze willen echt niet meer
terug naar hun oude situatie.
Er zijn het afgelopen jaar weer, met succes, een heel aantal acties door veel vrijwilligers
gehouden. Dankzij deze acties hebben we weer een heel aantal extra zaken voor de kinderen
kunnen doen. Zo zijn er spellen voor ze gekocht, en nieuwe schoenen en uniformen.
Naast ons hoofdproject in Kenia konden we afgelopen jaar ook een man in Kenia helpen
waarvan zijn huis met al z’n spullen door brand was vernietigd. Hij heeft dankzij diverse
donaties weer een start kunnen maken met de bouw van zijn nieuwe huis.
In Guinee konden we de medische behandeling betalen van een klein meisje waar het nu weer
goed mee gaat.
We hebben het ChildRight Fund een donatie gedaan en dat zorgt er dan weer voor dat we
begin volgend jaar het dubbele bedrag weer van hen terug krijgen. Een goede investering!
Samen met Wilde Ganzen zijn we begonnen met een project om in Mtwapa bij een ziekenhuis
een moeder/kind vleugel te kunnen laten bouwen.
Zeker de moeite waard was de actie om voor een meisje in Kenia geld in te zamelen zodat zij
een vervolgstudie kon gaan doen.
Met andere woorden: Ik ben trots op jullie inzet!
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Wie we zijn en waar we voor staan:
De Fahari Foundation bestaat uit een groep gemotiveerde vrijwilligers, waarvan 8
bestuursleden, die hun energie en tijd graag inzetten om de doelen van de Fahari Foundation
te realiseren.
In het afgelopen jaar heeft 1 bestuurslid om privé redenen afscheid genomen en is zijn plaats
door een nieuw bestuurslid ingenomen.
Samen met de donateurs van de stichting willen we een verschil maken in de manier waarop
steun aan ontwikkelingslanden tot stand komt.
We willen graag zorgen dat diegene die onze steun ontvangen, dat kunnen gebruiken om
uiteindelijk zelfstandig in de wereld te staan zonder dat er blijvende steun nodig is!
Niet voor niks is onze slogan; “The difference is equality” wat zoveel wil zeggen als;
Het verschil is gelijkheid
Gelijkheid in kansen en mogelijkheden maar ook qua inspanning door ons als stichting en
door diegene die hulp van ons ontvangen.
De formele omschrijving van onze doelstellingen zijn als volgt;
- het vergroten van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de bevolking van
ontwikkelingslanden om zodoende de eigen economie te verwezenlijken zonder wezenlijke
steun van derden.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hierboven vermelde in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

We trachten dit doel te bereiken door:
- het begeleiden, adviseren en informeren van personen afkomstig van of hun roots hebben in
ontwikkelingslanden ter verwezenlijking van het doel;
- het maken van adviezen;
- het opstellen van plannen;
- het organiseren van discussie- en informatiebijeenkomsten en andere bijeenkomsten;
- het samenwerken met verschillende organisaties.
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Projecten in 2015:
Net als voorgaande jaren lag de focus van de Fahari Foundation in 2015 op ons hoofdproject:
- project 1) : Fahari Foundation Centre (Bomani, Kenia)
Daarnaast hebben we overige projecten waarvan sommige (project 2, 5 en 6) zijdelings met
ons hoofdproject te maken hebben. De overige projecten zijn:
- project 2) : Swiss Cottage Hospital (Mtwapa, Kenia)
- project 3) : Mike Ukunda
- project 4) : Guinee
- project 5) : Wilde Ganzen
- project 6) : ChildRight Fund
- project 7) : Mercy Dzame Mwarumba

Project 1): Fahari Foundation Centre:
Ons hoofd project in Kenia loopt al sinds 2010 en bestaat uit meerdere gedeelten:
-

A: wonen in het FFC
B: medische verzorging
C: diversen

Aan het eind van 2015 namen 51 kinderen deel aan het project. Het merendeel van deze
kinderen is wees. Er zijn ook kinderen in het project opgenomen waarvan de ouder(s) niet
meer voor hun kind(eren) kunnen zorgen. Voor alle kinderen zijn één of meerdere
steunouders gevonden die afzonderlijk of gezamenlijk elke maand € 50,00 per kind aan de
Fahari Foundation overmaken. De Fahari Foundation maakt per maand het benodigde bedrag
aan de lokale organisatie Blessed Compassionate Day Care Center (BCDCC) over. Deze
organisatie zorgt al sinds 2010 voor de kinderen. Wij zijn nu ook bezig om in Kenia
geregistreerd te worden als NGO (Trots Foundation). Zodra deze NGO formeel een feit is zal
BCDCC ontbonden worden en treden alle leden van BCDCC in dienst van deze nieuwe NGO.
Het huidige team van BCDCC bestaat uit: een “conciërge”, kok, leraar, assistente en een
bewaker. Zij zijn als vrijwilligers in dienst van BCDCC. De onkostenvergoedingen van deze
mensen wordt door de Fahari Foundation betaald uit de diverse donaties die binnenkomen.
Voor de lichamelijke gezondheid van de kinderen is ook dit jaar weer een beroep gedaan op
onze partner in Mtwapa: het Swiss Cottage Hospital. Om te zorgen dat de kinderen ook op
psychisch gebied begeleid worden, is ook dit jaar een beroep gedaan op een externe
“counceler”.

Waren er tot eind 2014 een aantal kleinere programma’s als onderdeel van het project “Fahari
Foundation Centre” (Basis behoeften, Ontbijtprogramma, Noodopvanghuis) omdat de
kinderen tot dan toe nog bij familieleden/caretakers woonden is de situatie dit jaar wezenlijk
veranderd.
Wij hebben als Fahari Foundation nu ook verantwoordelijkheid voor de kinderen. De
verantwoordelijkheid over de kinderen delen we met de caretakers. Op de momenten dat de
kinderen voor een lang weekend of vakantieperiode bij hun caretakers zijn, dragen zij de
verantwoordelijkheid en op de andere momenten dragen wij die. We hebben dan ook voor alle
kinderen een ziektekostenverzekering afgesloten zodat zij een beroep kunnen doen op een
medische basisverzorging.
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Nu de kinderen in het Fahari Foundation Centre (FFC) wonen krijgen ze drie maal daags een
gezonde maaltijd.
De diverse onderdelen van dit project bestaan uit;

A: wonen in het FFC
De kinderen in het project zijn dolblij met hun nieuwe (t)huis. In de slaapzalen konden de
kinderen, min of meer, zelf uitzoeken welk bed voor hen was. Natuurlijk moesten we
rekening houden met geslacht en leeftijd dus een beetje “sturing” was nodig.
Elke ochtend genieten de kinderen van een voedzaam ontbijt voordat ze naar een nabij
gelegen school lopen. Omdat de beschikbare staatsscholen veel leerlingen in de klas hebben
(kan oplopen tot zo’n 100 leerlingen per klas of meer) is de persoonlijke begeleiding van de
kinderen daar minimaal. Hierdoor blijft het niveau van de basisopleiding ver achter op het
wenselijke. Om de kinderen goed op hun eigen toekomst voor te bereiden is er sinds 2011 een
leerkracht binnen het team aangesteld die de kinderen bijlessen geeft.
Tussen de middag krijgt iedereen een lekkere warme maaltijd met vers fruit. ‘s middags
blijven de kleinere kinderen op het FFC en gaan de grotere kinderen weer naar school. In die
tijd krijgen de kleintjes naast tijd om te spelen ook bijles van de leraar. Zodra de grotere
kinderen weer thuis komen kunnen ze ook even relaxen voordat voor hen ook de bijlessen
beginnen. In de vroege avond krijgen ze weer een warme maaltijd (dat is gebruikelijk in
Kenia) en helpen ze mee om alles af te wassen. Dankzij een generator is er in de avond ook
wat licht en kunnen ze nog wat spelen voordat ze naar bed gaan. In het weekend helpen de
kinderen ook mee in de groentetuin of met het schoon houden van hun eigen speelplek in het
FFC.
Na de basisopleiding zullen de kinderen begeleid worden in een vervolgopleiding die ook kan
bestaan uit een beroepsopleiding. Elk jaar gaan er nu er een paar kinderen van de basisschool
afkomen. Dan begint voor hen een nieuwe stap in hun leven. Voor 4 kinderen in het project
wordt dat een feit in 2016. Zij gaan dan naar het voortgezet onderwijs. Een nieuwe stap op
weg naar zelfredzaamheid!

B: medische verzorging
Om te allen tijde te zorgen dat de kinderen en begeleiders in het programma een goede
gezondheid hebben en houden, werken we samen met een lokaal ziekenhuis. Het Swiss
Cottage Hospital behandelt iedereen uit het project die acute medische verzorging nodig
hebben maar houdt ook op regelmatige basis medische controles. Om deze behandelingen te
kunnen betalen is er een medisch fonds. Dit fonds wordt gevoed door stortingen van de Fahari
Foundation. Het benodigde geld daarvoor wordt door extra acties bijeen gebracht. Om de
kosten die betaald moeten worden zo laag mogelijk te houden, werkt het ziekenhuis tegen
kostprijs.
In het ziekenhuis is ook een tandartspraktijk gevestigd. De kosten die een behandeling van de
kinderen uit het programma door de tandarts met zich meebrengen worden uit het medisch
fonds betaald.
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C: overig
Gedurende het afgelopen jaar is er bijna dagelijks contact geweest met de leiding van BCDCC
over zaken die er speelden. Die zaken gingen bv over specifieke vragen over bepaalde
kinderen in het programma, hoe om te gaan met de dagelijkse verantwoording die het team nu
heeft over de kinderen of over bestuurszaken van BCDCC. In 2015 zijn we ook weer op
werkbezoek naar het project geweest en ook nu zijn er weer diverse sponsorouders op bezoek
geweest bij de kinderen. Een nieuwe eis van de Keniaanse overheid is dat bij een project als
dat van onze stichting er een buiten toilet (pitt latrine) is. Een pitt latrine is eigenlijk een “gat
in de grond wc” voor als de bestaande toiletten in het gebouw het, om wat voor reden dan
ook, niet doen. Inmiddels is er, dankzij diverse donaties, een start gemaakt met de bouw
hiervan.
Al met al is er weer een hoop gebeurd in 2015 met als kroon op het werk de verhuizing van de
kinderen naar hun nieuwe (t)huis, het FFC.

Project 2) : Swiss Cottage Hospital (Mtwapa, Kenia)
Sinds een paar jaar heeft de Fahari Foundation en samenwerking met het lokale ziekenhuis
(Swiss Cottage Hospital) in Mtwapa. De samenwerking bestaat uit het feit dat de Fahari
Foundation een medisch fonds heeft opgericht zodat alle kinderen en hun begeleiding te allen
tijde voor een medische behandeling naar het ziekenhuis kunnen gaan. Het ziekenhuis heeft
afgesproken om de behandelingen tegen kostprijs uit te voeren. Ook in het afgelopen jaar zijn
een heel aantal kinderen maar ook sommige van de begeleiding voor een behandeling naar het
ziekenhuis geweest. In Nederland zijn we gewend om, indien nodig, naar een huisarts te gaan.
In Kenia zijn er geen huisartsen maar gaat iedereen meteen naar het ziekenhuis. Ook voor een
griepje of zo.
Het ziekenhuis wil de medische zorg die het kan bieden aan de totale bevolking van Mtwapa
uitbreiden met o.a. een volledig uitgeruste kraamafdeling. Sterfte van moeder en/of kind
gedurende de zwangerschap is een veel voorkomend probleem. Omdat wij als Fahari
Foundation dat initiatief willen ondersteunen zijn wij dit jaar verder gegaan om geld in te
zamelen om t.z.t. een volledig uitgeruste kraamafdeling met operatiekamer bij het ziekenhuis
te kunnen laten bouwen en inrichten. De verwachting is dat het ziekenhuis minstens 1
sterfgeval per week kan voorkomen met deze medische uitbreiding. Voor dit plan hebben we
een samenwerking met Wilde Ganzen. (zie project 5: Wilde Ganzen)

Project 3) : Mike Ukunda
Een keiharde werker als chauffeur voor een safari bedrijf trof dit jaar een persoonlijke ramp.
Zijn huis met al zijn bezittingen brandde tot de grond toe af. Omdat het toerisme in Kenia tot
een dieptepunt is gedaald, kon hij ook niet extra werken om geld te verdienen om zijn huis
weer op te bouwen en zijn gehandicapte zoon weer een dak boven zijn hoofd bieden. Wij
hebben een inzamelingsactie gehouden en konden hem enorm blij maken met een financiële
ondersteuning. Hij kon weer aan de slag om zijn leven op te bouwen. Dank aan alle
donateurs!
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Project 4) : Guinee
Ook dit jaar konden we de helpende hand uitsteken naar een Guineaan (Dhr. Koroma) die in
Guinee een eigen project voor kansarme kinderen heeft. Verleden jaar konden we zorgen dat
de kosten voor een medische behandeling voor zijn eigen dochter betaald konden worden. Dit
jaar konden we zorgen dat ze de broodnodige gezonde voeding nog een tijd kon krijgen zodat
ze er weer helemaal bovenop kon komen. Een mooi resultaat dankzij de diverse donateurs aan
dit project!

Project 5) : Wilde Ganzen
Zoals in Project 2 beschreven, wilde het ziekenhuis in Mtwapa graag hun diensten aan de
bevolking uitbreiden met o.a. een volledig uitgeruste kraamafdeling. Sterfte van moeder en/of
kind gedurende de zwangerschap is een veel voorkomend probleem in dit arme gedeelte van
Kenia. Ons hoofdproject (Project 1) zorgt voor kinderen waarvan de ouders er echt niet voor
kunnen zorgen en voor wezen. Door de moedersterfte tegen te gaan komen er ook minder
wezen en dat is beter. Elk kind verdient het om bij zijn/haar ouders op te groeien. Het liefst
willen wij dat wij voor geen enkel weeskind hoeven te zorgen….. Dit is dan ook precies de
reden dat wij Wilde Ganzen breid hebben gevonden om ook financieel aan dit project mee te
doen. Inmiddels wordt er gewerkt aan de nieuwe vleugel.

Project 6) : ChildRight Fund
In het verleden heeft het ChildRight Fund al eens met ons samengewerkt (o.a. aanschaf van
een couveuse voor het Swiss Cottage Hospital). Wij kregen een uitnodiging om in februari
2016 bij het Child Right Fund Gala in het Kurhaus te Scheveningen aanwezig te zijn.
Voorwaarde was dat wij een bedrag aan het ChildRight Fund zouden doneren. De
doelstellingen van dit fonds passen binnen de doelstellingen van de Fahari Foundation dus dat
was geen probleem. Als dank voor onze aanwezigheid bij dat gala krijgt de Fahari Foundation
dan in 2016 het dubbele bedrag van wat wij aan hen geschonken hadden om te besteden aan
ons project in Kenia. Dat is ons inziens natuurlijk een hele goede investering! Deze spelregel
gold voor alle aanwezige goede doelen.

Project 7) : Mercy Dzame Mwarumba
Scholing is in Kenia (net als overal ter wereld) belangrijk om een zelfredzaam bestaan op te
bouwen. Ons bereikte de vraag of wij als Fahari Foundation een bijdrage konden leveren aan
de studiekosten van een veelbelovende studente. Na een screening van haar inzet hebben we
hieraan gehoor gegeven. Natuurlijk kon dat alleen dankzij een specifieke inzamelingsactie
waar een heel aantal mensen aan hebben meegedaan. Dank aan iedereen daarvoor
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Werkbezoeken:
Het afgelopen jaar zijn er 2 werkbezoeken naar het project in Mtwapa (Kenia) geweest.
1ste werkbezoek:
In februari zijn 4 bestuursleden naar Kenia gegaan om aanwezig te zijn bij de officiële
opening van het Fahari Foundation Centre. Naast dit heugelijke feit zijn er ook een aantal
vergaderingen met het team van BCDCC geweest en zijn er spellen gekocht van het speciaal
voor dit doel ingezamelde geld. Omdat het team van BCDCC sinds de verhuizing naar het
Fahari Foundation Centre nu ook 24/7 de verantwoordelijkheid draagt voor de kinderen en te
maken krijgt met alle “opvoedingsperikelen” van de 51 kinderen in verschillende leeftijden, is
er besloten om hen een counseling aan te bieden om te leren omgaan met de, voor hen,
nieuwe omstandigheden.
2de werkbezoek:
Het tweede werkbezoek is in juli geweest. We konden constateren dat het project op de
nieuwe locatie al lekker vorm begon te krijgen. Natuurlijk liep alles nog niet vlekkeloos maar
dat was ook niet de verwachting. Het maandelijks exact budgetteren van de kosten per maand
liep steeds beter. We hebben keuzes gemaakt voor wat betreft de scholen waar volgend jaar
de eerste vijf kinderen uit het project voor hun voortgezet onderwijs naar toegaan. De
uiteindelijke keuze hangt af van de scores die de kinderen behalen tijdens hun eindexamen
(een soort Cito uitslag) Traditioneel zijn we met de kinderen een dagje naar het strand
geweest waar ze weer enorm van genoten. Tijdens dit werkbezoek hebben we ook weer wat
stappen kunnen zetten in de realisatie vaan een eerder project dat we in samenwerking met
Wilde Ganzen en het Mill Hill College zijn gestart; Elektriciteit op het FFC. Stapje voor
stapje komen we hier verder in…..

Acties/media in 2015:
Ook in 2015 hebben we met alle vrijwilligers ons best gedaan om de Fahari Foundation
duidelijk in beeld te krijgen door diverse acties te organiseren en door zoveel mogelijk de
diverse media op te zoeken. Dankzij de bedrijven die belangeloos prijzen ter beschikking
hebben gesteld voor de diverse loterijen hebben de acties voor een leuk bedrag aan extra
inkomsten gezorgd.
Hieronder een samenvatting van de acties en de inzet van de media;

-

Acties:
01-01-2015: werving van partners en sponsors gedurende het hele jaar
01-01-2015: Nieuwjaarsduik
03-04-2015: Snuffelmarkt Grave sluit zijn deuren weer.
04-04-2015: loterij tijdens paasactie in Zevenaar
12-04-2015: Snuffelmarkt Zevenaar sluit zijn deuren.
26-04-2015: kofferbakverkoop in Didam
10-04-2015: start actie voor zonnepanelen op het FFC
07-05-2015: loterij tijdens Didam op stelten
11-06-2015: start van de actie “speelgoed voor de kids”
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-

23-06-2015: start van de actie “delfts blauwe tegeltjes”
02-07-2015: Basisschool De Toorts (Didam) houdt een ondernemersmarkt voor Fahari
07-08-2015: yogalessen voor Fahari in Zwitserland
23-08-2015: kofferbakverkoop in Pannerden
08-10-2015: Snuffelmarkt in Grave opent zijn deuren weer
11-10-2015: start van de “Vlaaienactie”
03-11-2015: ontvangst van 1000 broeken van Modehuis Ter Horst van Geel
22-11-2015: winterfair Zevenaar
22-11-2015: benefietconcert van popkoor A Sign of Friendship voor Fahari

Media:
In heel 2015 hebben we weer dankbaar gebruik gemaakt van de diverse media. Met namen de
huis-aan-huis kranten hebben de diverse acties ondersteund met persberichten. Ook de
digitale media heeft ons goed ondersteund met het plaatsen van de diverse berichten.

Geplande projecten in 2016
Het komend jaar zullen we ons als eerste concentreren op alles wat met het project “Fahari
Foundation Centre” verband houdt. Daarnaast blijven we open staan om ook ander projecten
te ondersteunen.
-

-

We zullen in 2016 alleen op zoek gaan naar nieuwe steunouders als er bestaande
steunouders, om hen moverende redenen, gaan stoppen met hun steun. Alleen als er
dringend hulp voor nieuwe kinderen is, zullen er in overleg met de begeleiders van
BCDCC nieuwe kinderen worden opgenomen in het programma en er nieuwe
steunouders gezocht worden.
Om het Fahari Foundation Centre draaiend te houden totdat het een volledig
zelfstandig draaiend project zonder steun van derden is, zullen er continu acties
gehouden worden om dit te bereiken.

Geplande acties in 2016:
Spaarpotten: Ook dit jaar zullen in een aantal bedrijven spaarpotten staan waar de consument,
die wat wisselgeld “over “ heeft, geld in kan doen.
Markten: Net als in de afgelopen jaren zullen we weer aanwezig zijn op zoveel mogelijk
markten in heel Nederland om met o.a. loterijen geld op halen.
Partnerwerving: Door actieve benadering van bedrijven. De partners doneren structureel per
maand een bepaald bedrag uit hun omzet.
Mediabekendheid: Naast alle acties worden nog meer verschillende media benaderd om ook
via die weg weer zo veel mogelijk bekendheid te krijgen en donateurs te werven. De sociale
media zal daar ook een belangrijke rol in spelen.
Steunouders: Indien nodig gaan we steunouders voor de nieuwe kinderen die deel gaan nemen
aan het project “Fahari Foundation Centre” werven.
Overig: Gedurende het hele jaar zullen verder spontaan nieuwe acties worden opgepakt en
uitgevoerd.
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Financieel jaarverslag:

Liquide middelen per 01-01-2015
Saldo 1e rekening courant
Saldo 2e rekening courant
Saldo Rabo BedrijfsSpaarRekening
Totaal
Bijschrijvingen
Algemene donaties
Werkbezoeken
Kindergeld steunouders
Boeken
foto's
Opleidingen
Jassenactie
Keukenbenodgdheden Fahari Foundation Centre
Medisch Fonds
Couveuse Swiss Cottage Hospital
Dagje uit Kinderen van Mtwapa
wederopbouw huis Mike Ukunda
Project februari 2016
Kledingactie
Moeder William
Snuffelmarkt
Kraamafdeling Swiss Cottage Hospital
Spellen
Oliebollen
Uniformen
Schoenen / sokken / ondergoed
Zonnepanelen
Mercy Dzame Mwarumba
Tegelactie
Waterput/toren
Voedselpakketten
Spaarpotjes
Verjaardagen
Guinnee
Vlaaienactie
Nieuwjaarsduik
Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening
paasactie
Totaal

€ 2.510,03
€ 83,11
€ 0,00
€ 2.593,14

€ 36.278,41
€ 3.194,09
€ 21.790,00
€ 140,00
€ 10,00
€ 5.000,00
€ 280,00
€ 1.000,00
€ 1.900,00
€ 3.189,26
€ 440,04
€ 1.050,00
€ 525,00
€ 774,36
€ 300,00
€ 7.246,42
€ 50,00
€ 430,00
€ 10,00
€ 607,50
€ 907,50
€ 1.550,00
€ 230,00
€ 775,00
€ 2.000,00
€ 131,52
€ 29,62
€ 40,00
€ 150,00
€ 3.223,75
€ 245,00
€ 5,35
€ 1.136,35
€ 94.639,17
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Uitgaven / onkosten
Website + domeinnamen
Vergunningen
Rabobank kosten
Verzekeringen
Kantoorbenodigdheden + portokosten
Verlichting
Drukwerk + foto's
Vlaaienactie
terugstorting foutieve algemene donatie
Bedankje
Overheveling naar spaarrekening
Totaal

€ -389,62
€ -53,10
€ -635,11
€ -102,60
€ -151,20
€ -136,90
€ -391,34
€ -1.785,03
€ -576,13
€ -0,01
€ -5.124,22
€ -9.345,26

Toebedeling projecten
Project Fahari Foundation Centre*
Swiss Cottage Hospital**
Mike Ukunda***
Guinee ****
ChildRight Fund*****
Wilde Ganzen******
Mercy Dzame Mwarumba *******
Totaal

€ 55.514,51
€ 13.489,26
€ 1.050,00
€ 150,00
€ 7.900,00
€ 1.540,00
€ 234,00
€ 79.877,77

Liquide middelen per 31-12-2015
Saldo 1e rekening courant
Saldo 2e rekening courant
Saldo Rabo BedrijfsSpaarRekening
Totaal

€ 2.880,41
€ 4,65
€ 5.124,22
€ 8.009,28

SPECIFICATIE UITGAVE PROJECTEN
Project Fahari Foundation Centre*
extensions
Maandelijkse algemene kosten
transportkosten
Elektra
Water
waterput/tank
uniformen
Benzinekosten
Diverse kosten algemeen
Jassen

-€ 145,00
-€ 31.699,98
-€ 194,00
-€ 1.860,00
-€ 565,00
-€ 1.932,13
-€ 340,00
-€ 652,96
-€ 1.630,00
-€ 222,29
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Voetbalschoenen
Muskietennetten
Kerstgratificaties BCDCC
Opleidingen (opleidingsmateriaal + uniformen + schoenen enz)
Werkbezoek*
Fahari Foundation Centre
Counseling programma
Onderhoud FFC
Petroleum
Dagje uit Kinderen van Mtwapa
Medische kosten
Totaal

-€ 142,50
-€ 135,00
-€ 167,50
-€ 1.290,00
-€ 6.073,51
-€ 3.836,13
-€ 845,68
-€ 2.370,83
-€ 300,00
-€ 310,00
-€ 802,00
-€ 55.514,51

Project Swiss Cottage Hospital**
Medisch Fonds
Couveuse
Totaal

-€ 10.300,00
-€ 3.189,26
-€ 13.489,26

Project Mike Ukunda***
Wederopbouw huis
Totaal

-€ 1.050,00
-€ 1.050,00

Project Guinee****
medische behandeling patiënt
Totaal

-€ 150,00
-€ 150,00

Project ChildRight Fund*****
donaties t.b.v. kinderprojecten
Totaal

-€ 7.900,00
-€ 7.900,00

Project Wilde Ganzen******
actie operatiekamer Swiss Cottage Hospital
Totaal

-€ 1.540,00
-€ 1.540,00

Project Mercy Dzame Mwarumba *******
schoolgeld
Totaal

-€ 234,00
-€ 234,00

* tijdens de werkbezoeken is geld uitgegeven voor lopende zaken zoals schoolbenodigdheden,
openingsactiviteiten FFC, muskietennetten, verjaardagen, spellen, keukenbenodigdheden, enz.
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Dank aan de sponsoren en vrijwilligers:
Zonder de bereidwilligheid van al de sponsoren kunnen we helemaal niks.
Met de sponsoren bedoelen we alle particulieren en bedrijven die het vertrouwen in onze
stichting hebben laten blijken door spontaan of na indiening van een sponsoringverzoek van
ons, geld over te maken op onze rekening.
Met de sponsoren bedoelen we alle particulieren en bedrijven die specifiek een project
gesteund hebben en nog steeds steunen door geld over te maken voor dat project.
Met sponsoren bedoelen we alle bedrijven die prijzen ter beschikking hebben gesteld voor de
diverse loterijen.
Met sponsoren bedoelen we de bedrijven die ons door het jaar heen geholpen hebben met
gratis diensten en producten.
Met sponsoren bedoelen we de diverse media die ons de nodige aandacht hebben gegeven.
Met sponsoren bedoelen we de bedrijven, organisaties en instellingen die in hun pand ruimte
aan ons beschikbaar hebben gesteld om acties uit te voeren.
Een bijzonder woord van dank aan alle vrijwilligers in Nederland en daar buiten die allemaal
op hun eigen manier zich tomeloos hebben ingezet om alle acties, die door het jaar heen
geweest zijn en de acties die nog lopen, tot een succes te maken.
Namens het bestuur van de Stichting Fahari Foundation en al de kinderen in Kenia onze
enorme dank!!!!!!!!
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