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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 in Nepal 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.
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 alle kosten
die in Nederland gemaakt worden als onze reiskosten naar en in de landen die we
steunen. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat uw hele donatie naar de programma’s gaat.

Hoogtepunten in 2020
Net als voor veel andere organisaties werden onze activiteiten in 2020 sterk beïnvloed
door de Coronapandemie. In Afrika had dit een verwoestend effect op de grote armste
laag in de maatschappij. Omdat de scholen grotendeels gesloten waren kwamen de
Bookstepsprogramma’s met samenwerkende scholen stil te liggen. Voor de SAM-moeders
betekende het kinderen thuis, geen werk, hoge voedselprijzen, geen toerisme, opleidingen
gesloten, uitzichtloosheid en depressie. De focus kwam te liggen op thuisonderwijs voor
de kinderen, fondswerving voor onder andere Corona support, begeleiding van de
moeders bij alle uitdagingen.
In 2020 hebben we twee nieuwe programma’s verwelkomd in onze stichting:
-

Het programma Me To You verstrekt menstruatiemiddelen aan jonge vrouwen en
meisjes in Oost Afrika zodat ze ongehinderd kunnen werken en naar school gaan.

-

Het programma CinemAfrika geeft training en ondersteuning aan Afrikaanse
mediaprofessionals zodat de stem van (achtergestelde) groepen in Afrika beter
gehoord wordt.

We beschouwen deze uitbreiding als een verrijking van onze kennis en netwerken en
hebben het nut hiervan inmiddels al ondervonden in de individuele programma’s.
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Door met verschillende initiatieven samen te werken in één
stichting verlagen we onze overheadkosten en profiteren we
van elkaars kennis en netwerk.

Vooruitblik 2021
Het komende jaar gaan we ons opnieuw inzetten om kwetsbare groepen en individuen te
versterken door middel van onderwijs, economische zelfstandigheid, hygiëne middelen en
mediaondersteuning. 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

Het bestuur
Anne van Campenhout
Samantha Jacobs (secretaris)
Gerhard Rijksen
Marleen Timmer (voorzitter)
André van der Zee (penningmeester)
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FINANCIEEL OVERZICHT
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een totaaloverzicht gepresenteerd van gezamenlijke inkomsten en
uitgaven in 2020 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 2020
Alle bedragen in dit en de volgende hoofdstukken zijn in euro’s:
Inkomsten
BookSteps SAM
MeToYou CinemAfrika TOTAAL
Giften particulier
895
6.288
934
200
8.317
Giften bedrijven
1.000
4.097
900
5.997
Giften fondsen/
subsidies
199
40.688
40.888
Donateurs
12.500
12.500
Akties
2.605
2.605
Giften tbv kosten
bestuur
0
Rente opbrengsten
2
2
Inc. opbrengsten
0
SOM INKOMSTEN
2.096
66.179
934
1.100
70.309
Uitgaven
Projecten en
programma's
Promotie en
fondswerving
Website/internet
Bankkosten
Bestuurskosten
stichting*
Verzekeringen
stichting*
Administratiekosten stichting*
Reis- en
verblijfkosten
Diverse kosten
SOM UITGAVEN
Beginsaldo 01-01
Resultaat
Eindsaldo 31-12

4.672

32.355

171

173
70
187

15

8

301

37.328

0

173
208
357

138

23

182

182

144

144

61
5.245

32.792

301

138

0
61
38.476

11.251
- 3.149
8.102

5.212
33.387
38.599

0
633
633

0
962
962

16.463
31.833
48.296
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‘* Kosten voor de paraplustichting worden via de bankrekening van programma Booksteps
betaald. Vanaf 2021 zullen alle programma’s hiervoor een bijdrage leveren.

Balans 31-12-2020
BookSteps

SAM

MeToYou

CinemAfrika

TOTAAL

20

962

47.683

Activa
Vaste activa
Bank

8.102

38.599

Debiteuren
Voorraad
SOM ACTIVA

613

613

8.102

38.599

633

962

48.296

5.102

10.588

20

962

16.672

3.000

28.011

613

8.102

38.599

633

Passiva
Vrije reserves
Gelabelde
reserves*

31.624

Crediteuren
Leningen
SOM PASSIVA

962

48.296

•
‘* 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 heeft tot doel om scholieren en docenten in Afrika structureel toegang te geven
tot leermiddelen van hoge kwaliteit. Wij versterken het bestaande schoolsysteem met een
uitgekiend systeem waarbij meerdere scholen kunnen profiteren van gedeelde
voorzieningen. De Booksteps bibliotheken vormen een spil in de regio waar omliggende
scholen boeken lenen en waar leerlingen en leerkrachten komen lezen en studeren. Op
deze manier worden leraren geholpen om betere lessen te geven en krijgen scholieren de
kans om beter te presteren. 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 schoolbibliotheekprojecten ondersteunen we zgn.
minibibliotheken. Dit zijn kleinere initiatieven die door mensen uit ons netwerk in hun eigen
dorps- of buurtgemeenschappen worden gestart. We hebben drie minibibliotheken in
Oeganda en Kenya.

Het team
Ons team in Nederland bestaat uit vrijwilligers Marleen Timmer, Joke Timmer-Hijink en
Mirjam Kroon. In Oeganda wordt ons programma getrokken door Joseph Asutai.
Daarnaast zijn in ieder regionaal project mensen aangesteld om de bibliotheken te
beheren. Deze mensen worden betaald door de deelnemende scholen.

Inkomsten en uitgaven
Inkomsten
Giften particulier
Giften bedrijven
Giften fondsen/subsidies
Giften t.b.v. reis-,verblijf-, bestuurskosten
Rente opbrengsten
SOM INKOMSTEN

2020
895
1.000
199
2
2.096

Uitgaven
Projecten en programma's:
Booksteps Teso

4.733
158

Booksteps Barr

1.771

Minibibliotheek Mukono

1.607

Big 5 bieb Nairobi

1.198

2019
1.221
6.000
3.862
3
11.086

13.929
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Promotie en fondswerving
Website/internet
Bankkosten
Bestuurskosten stichting**
Verzekeringen stichting**
Administratie kosten stichting**
Reis- en verblijfkosten
SOM UITGAVEN

47
171
15
182
144
5.245

172
182
36
3.861
18.226

‘** Kosten voor de stichting worden via de bankrekening van programma Booksteps
betaald. Vanaf 2021 zullen alle programma’s hiervoor een bijdrage leveren.

Balans
2020

2019

Activa
Bank
SOM ACTIVA

8.102
8.102

11.251
11.251

Passiva
Vrije reserves
Gelabelde reserves
SOM PASSIVA

5.102
3.000
8.102

6.251
5.000
11.251

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

Booksteps Teso
Achtergrond

Booksteps Teso werd in 2018 geopend ter ondersteuning van zes
middelbare scholen (ongeveer 5.000 leerlingen). Bijna de helft
van dit project werd gefinancierd door Wilde Ganzen. Het laatste
deel van de uitvoering van dit project, met een budget van 8.000
euro zou in juni 2020 vrijgegeven worden door onze partner
Wilde Ganzen.

Activiteiten in

Door de corona-sluiting is de uitvoering van het project begin

2020

2020 tot stilstand gekomen. In november ontstond het idee om de
resterende 8.000 euro deels te besteden aan ondersteuning van
thuisonderwijs in plaats van aan boeken vanwege die de lock
down niet gebruikt zouden worden. Het idee was om audio-lessen
te verzamelen of te produceren en deze aan de leerlingen te
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geven door het verdelen van audioapparatuur met opslag. Het
afgelopen jaar hebben we onderzocht hoe de ondersteuning
middels digitale middelen het best kan worden aangepakt.
Bestedingen

158 euro

2020
Vooruitblik 2021

Het komende jaar zal op basis van het herziene plan de laatste
fase van het project worden uitgevoerd, deels op basis van
digitaal onderwijs. Met Wilde Ganzen is afgesproken dat we
hiervoor een aangepast voorstel indienen.

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
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nauw contact gehouden over de situatie.

Activiteiten in

Afgelopen zomer hebben we de dorpsgemeenschap van Alex

2020

gesteund door 500 euro te doneren voor zonne-radio's en
schoolboeken om thuisonderwijs mogelijk te maken. Dit bleek
zeer succesvol. De radio's worden door vele families gedeeld.
In aansluiting hierop hebben we de gemeenschap verder
gesteund met de aanschaf van schoolboeken. We hebben
afgesproken dat deze boeken bij de heropening van de scholen
zullen worden geschonken aan de nieuwe bibliotheekinstelling in
Barr.

Bestedingen

1771 euro

2020
Vooruitblik 2021

We hebben afgesproken om het resterende budget voor Barr
(1500 euro) te besteden ter ondersteuning van meer
thuisonderwijsmateriaal voor de dorpsgemeenschap. Het
aangekochte materiaal zal naar de nieuwe bibliotheekorganisatie
gaan zodra deze operationeel is en de scholen weer geopend zijn.

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. In augustus is het tweede deel hiervan
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overgemaakt aan SAM na één eerdere donatie in 2019. De laatste
1000 euro volgt in 2021.
Activiteiten in

Het afgelopen jaar is de bibliotheek van Selin verder uitgebreid. In

2020

december hebben we extra schoolboeken gedoneerd.

Bestedingen

1607 euro

2020
Vooruitblik 2021

Conform afspraak wordt het laatste deel uit de gift van 3000
overgemaakt via SAM. Dit bedraagt 1000 euro. Samen met SAM
zijn er plannen om in 2021 een stuk grond te kopen waarop een
permanente bibliotheek gebouwd kan worden.

Minibibliotheek Big 5 Nairobi
Achtergrond

In samenwerking met SAM hebben we de tweede minibibliotheek
van SAM-moeder en Eriss (Nairobi) ondersteund. Net als Selin
runt ze een kleine bibliotheek om kinderen in hun gemeenschap te
helpen met huiswerk en lezen. Naast haar bibliotheek is Eriss
actief in verschillende activiteiten voor haar gemeenschap, zoals
COVID onderwijs in de sloppenwijken en het produceren /
distribueren van zeep voor een betere COVID hygiëne.

In 2019-2020 hebben we Eriss ondersteund met 1000 euro. Het
resterende deel daarvan werd in maart overgedragen.
Activiteiten in
2020

Ook is er in samenwerking met SAM werd geld ingezameld door
een sponsor van Eriss om een printer aan te schaffen. Eriss kreeg
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een donatie van 200 euro voor de aankoop van nieuwe
verhalenboeken voor haar minibibliotheek.
Bestedingen
2020
Vooruitblik 2021

1198 euro
Door Covid 19 is Eriss met basisscholen gaan samenwerken om
met hun gebouwen schoolbibliotheken op te zetten waar kinderen
tijdens de COVID lockdown schoolwerk kunnen komen doen. Ze
heeft Booksteps gevraagd dit initiatief te steunen. We hebben
besloten dit initatief te steunen met 1300 euro.

Vooruitblik 2021
In 2021 zal Booksteps het programma in Teso afronden samen met Wilde Ganzen en
gaan we meer ervaring opdoen met de inzet van digitale middelen in scholen en voor
thuisonderwijs. Daarnaast zullen we de nieuwe bibliotheek in Barr en de Big 5 bibliotheek
in Nairobi verder ondersteunen.
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PROGRAMMA ME TO YOU
Over ons programma
Me to You gaat in op de kwestie van 'menstruatiearmoede'. Het programma is in 2016
informeel opgericht door de Keniaanse expat Joyce Sando. Onze missie is om vrouwen
en meisjes zelfstandiger te maken en te ondersteunen door middelen voor menstruatiehygiëne en basiseducatie voor genitale gezondheid te verstrekken aan behoeftige
gemeenschappen in Kenia en andere gemeenschappen in Sub-Sahara Afrika. Voor
slechts 5 euro 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.

We streven ernaar meisjes en vrouwen te helpen taboes en ongelijkheden tussen mannen
en vrouwen te doorbreken die hun educatieve en economische succes belemmeren door
het verstrekken van menstruatie hygiëneproducten en het verstrekken van elementaire
gezondheidsvoorlichting over menstruatie. Met deze middelen kunnen schoolmeisjes hun
schoolbezoek verhogen en kunnen vrouwen ook hun aanwezigheid op het werk
verbeteren. Ze krijgen de mogelijkheid om hun algehele 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 vijf scholen in Naivasha, Kenia, en in
verschillende sloppenwijken in Nairobi, Naivasha en Wasini. Ongeveer 1.500
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schoolmeisjes in de leeftijd van 12-18 en ongeveer 250 dakloze en behoeftige vrouwen
hebben van Stichting Me to You menstruatiekits ontvangen om de "menstruatiearmoede"
te overwinnen.

Het team
Ons team in Nederland bestaat uit vrijwilligers: Joyce Sando, Samantha Jacobs en
Constant van Panhuys. In Kenia werken we samen met leraren, gemeenschapsleiders en
ongeveer 5 vrijwillige verpleegsters. Onlangs zijn we, in verband met de beperkingen en
maatregelen door Covid-19, een samenwerking begonnen met vrijwilliger Eriss Khajira,
oprichter van Big Five Library en Big Five Centre in Nairobi.

Inkomsten en uitgaven
Inkomsten
Giften particulier
SOM INKOMSTEN
Uitgaven
Projecten en programma's
SOM UITGAVEN

2020
934
934

2019
0

301
301

0

Balans
2020

2019

Activa
Bank
Voorraad (menstruatiemiddelen)
SOM ACTIVA

20
613
633

0

Passiva
Vrije reserves
Gelabelde reserves
SOM PASSIVA

20
613
633

0

Projecten
Me to You Charity Naivasha en Nairobi, Kenia
Achtergrond:
Het initiatief om menstruatiearmoede aan te pakken begon informeel in zowel de
Naivasha- als Nairobi-gemeenschappen in 2016. Het initiatief was gericht op
ondersteuning van schoolmeisjes op vijf scholen, samen met dakloze en arme vrouwen in
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verschillende sloppenwijken, zoals Majengo. Stichting Me to You heeft artikelen voor
menstruatie hygiëne uitgedeeld aan naar schatting 1.750 vrouwen en meisjes. De
financiering voor deze menstruele hygiëne kits werd opgehaald via individuele donaties,
liefdadigheidsevenementen en donaties van menstruatie benodigdheden (maandverband,
menstruatiecups en zeep).

Activiteiten in 2020:
In de zomer van 2020 trad Stichting Me to You Charity toe tot de overkoepelende stichting
e-Progress en werd hierdoor een formeel geregistreerde (ANBI gecertificeerde) nonprofitorganisatie. Door beperkingen en maatregelen in verband met Covid-19 kwamen de
projecten tot stilstand. We waren niet in staat om naar Kenia te reizen om workshops over
menstruatie hygiëne te houden en menstruatie-kits uit te delen binnen de lokale scholen
en gemeenschappen in de sloppenwijken. In september stemde ons team ermee in
betrouwbare, Keniaanse contacten te zoeken en strategische partnerschappen met hen
aan te gaan om namens ons vrouwen en meisjes te ondersteunen bij menstruatie
hygiëne. Een van onze contacten is Eriss Khajira, oprichter van Big Five Library / Centre in
Nairobi. In de winter van 2020 ontvingen we een donatie van 300 menstruatiecups van
onze vice-voorzitter, Samantha Jacobs van RJ Holland BV. In december stuurde Stichting
Me to You een donatie van 50 menstruatiecups naar mevrouw Khajira voor kleine
workshops voor vrouwen (18+).

Vooruitblik 2021
Als de Covid-maatregelen het toelaten, zijn we in de zomer van 2021 van plan om naar
Naivasha en Nairobi te reizen om menstruatie hygiëneworkshops te houden op minimaal
twee scholen en twee dorpen per stad; ter ondersteuning van naar schatting 800 vrouwen
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en meisjes. Tijdens deze workshops zullen we basiseducatie geven over wat de
menstruatiecyclus is en hoe je met je hygiëne om kunt gaan. Daarnaast zullen we ook
menstruatie hygiënekits verdelen die maandverband of menstruatiecups bevatten met een
visuele gebruikershandleiding. In de tussentijd zullen onze partners namens Stichting Me
to You, kleine workshops organiseren voor alleen vrouwen (18+). We zullen samenwerken
met een "safe-shelter" voor vrouwen, Agatha Amani House in Naivasha. In 2021 zijn we
ook van plan om ons bereik uit te breiden naar Oeganda in samenwerking met de nonprofitorganisatie, Mother's Union.
Wat betreft fondsenwerving, streven we ernaar om in 2021 minimaal 5.000 aan
financiering voor deze projecten op te halen via subsidies, sponsoring en individuele
donaties. Met dit bedrag kunnen we minimaal 1000 vrouwen en meisjes helpen. Stichting
Me to You is voornemens om onze partnerschappen en relaties in 2021 uit te breiden,
evenals de samenwerking met onze huidige relaties voort te zetten. Het komende jaar
zullen we ernaar streven om het bewustzijn te vergroten, het bereik te vergroten, vrouwen
/ meisjes sterker te maken en de internationale steun voor onze zaak "menstruatie
armoede" te vergroten.
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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 psychische weerbaarheid te vergroten.
SAM is vooral actief in Kenia en Oeganda.

Het team
SAM heeft een enthousiast team onbezoldigde vrijwilligers dat bestaat uit :
Floor Koomen

Documentairemaker en Schrijver (Voorzitter)

Anne van Campenhout

Documentairemaker (bestuurslid e-Progress)

Gerda Haagen

Psychologe (fondswerving)

Gert Visscher

Internationale ontwikkelingshulp

Odillia Wentzel

Oprichter Afrikaanse school, Afrikaans-Nederlandse
achtergrond
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Peter Hollemans

Manager huisartsenpraktijken (fondswerving kerken)

Coby van der Zee

Coach/Supervisor

André van der Zee

Softwareontwikkelaar financiële dienstverlening
(Penningmeester)

Inkomsten en uitgaven
2020

2019

Giften particulier

6.288,34

15.275,24

Giften bedrijven

4.097,17

3.181,10

Giften fondsen/subsidies 1)

40.688,24

4.100,00

Donateurs 2)

12.500,36

INKOMSTEN

Acties 3)

2.604,57

SOM INKOMSTEN 4)

66.178,68

22.556,34

UITGAVEN
Bestuurskosten

7,50

Promotie en fondswerving

172,50

Website/internet
Bankkosten

70,11

166,49

186,56

171,84

Diverse kosten

138,01

Afdracht projecten/moeders 5)

32.355,06

18.064,30

SOM UITGAVEN

32.791,73

18.540,64

1. Ontvangen gelabelde fondsen: € 4.740 voor medische kosten, € 6.416 voor mode
opleiding moeder, € 12.900 voor SAM algemeen waarvan € 2.100 tbv Corona kosten,
€ 1.422 oogoperatie kind, € 9.117 FemTuk project, € 4.068 schoolkosten kinderen. minibibliotheek project, € 1.000 Corona onkosten.
2. M.i.v. 2020 zijn de giften particulier en donateurs gescheiden geadministreerd.
3. Kerstaktie St. Hoedekenskerke
4. In totaal is in 2020 € 6.865 ontvangen voor Corona support voor de moeders die hun
inkomsten grotendeels zagen wegvallen.
5. De uitgaven aan SAM-moeders zijn als volgt verdeeld over de kostengroepen:
Business investeringen

3%

Overige kosten

7%

Huurkosten

3%

Reiskosten moeders

1%

Levensonderhoud

41%

Schoolkosten kinderen

11%

Medische kosten

31%

Studie/Opleiding

4%
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Balans
2020

2019

Activa
Bank
SOM ACTIVA

38.599,23
38.599,23

5.212,28
5.212,28

Passiva
Vrije reserves
Gelabelde reserves 1)
SOM PASSIVA

10.587,89
28.011,34
38.599,23

283,62
4.928,66
5.212,28

1) Schoolkosten kinderen € 3.436, Moeder/kind gerelateerde reserves € 6.944 ,
bibliotheek fonds € 706, FemTuk project € 10.872, Corona € 696, Mode/naai
opleiding € 5.357

Projecten en activiteiten
Algemeen 2020
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. Ook de erge sprinkhanenplaag van Bijbelse proporties deed geen goed aan
de economische situatie. 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 kwam te liggen op thuisonderwijs voor
de kinderen, fondswerving voor onder andere Corona support, begeleiding van de
moeders bij alle uitdagingen.

Femtuk
Dit project omvat het opzetten van een samenwerkingsverband
tussen SAM-moeders met als doel om een aantal TukTuks te
exploiteren. Het is grotendeels een mannensector. Veilig vervoer voor
vrouwen en kinderen biedt goede kansen. Er was budget voor
aanschaf van TukTuks, maar dit is uitgesteld. Door Covid-19 stopte
het toerisme en was er een overschot van TukTuk rijders en weinig
geld voor vervoer. Daarnaast kon niemand van SAM naar Kenia om
de aanschaf en de organisatorische opzet te begeleiden. Binnen het
project is alleen de opleiding van één moeder voor monteur enigszins
doorgegaan, maar ook hier vertraging door af en toe lockdowns. Via
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stage bij een monteursbedrijf is de tijd zo goed mogelijk zinvol besteed. Eind 2020 is een
tweede (nieuwe) SAM-moeder geselecteerd als TukTuk berijder. De plannen voor 2020
hopen nu in 2021 werkelijk uit de startblokken te komen.

Mode/kleermaker opleiding
Voor één van de moeders is geld ontvangen voor het volgen van een
mode/kleermakersopleiding. Dit geld was inclusief levensonderhoud gedurende de
opleiding, wat heel goed uitkwam in de covid-19 periode. Ook hier enige vertraging door
lockdowns, maar de opleiding is zo goed als mogelijk voortgezet. Deze opleiding duurt tot
in 2021. Na deze opleiding kan deze moeder inkomen verwerven door het maken van
kleding en herstelwerkzaamheden.

Bibliotheek/taal activiteiten
Het grootste deel van 2020 waren de scholen in Kenia en Oeganda gesloten. Ook voor de
bibliotheek met de taal/rekenactiviteiten betekende dit het sluiten van de deuren.

Figuur 1: bibliotheek voor sluiting

Landrechten
Voor 1 moeder is er in Oeganda een stuk grond aangeschaft. Met hulp van ZOA zijn de
landrechten geregeld. Deze moeder kan nu een groot deel van de voedselbehoefte zelf
invullen via de opbrengsten van het land.
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Operatie
Voor 1 kind is er bijzondere medische zorg geweest.
Zij krijgt meerdere keren per maand epileptische
aanvallen, die alleen gestopt kunnen worden in het
ziekenhuis met zware medicijnen. SAM heeft een
oogoperatie betaald, waarbij een loensend oog
rechtgezet is. Het verstoorde zicht draagt mogelijk bij
aan de opwekking van aanvallen. Daarna is er
gezocht naar een medisch specialist in Nairobi, om

Afbeelding 1 Na de operatie

een juiste diagnose en een behandelplan te krijgen.
Hierbij is SAM gesteund door twee Nederlandse neurologen, die meelazen.

Dental care
Tandzorg is het laatste waar geld aan uitgegeven wordt in Afrika. Het aantal tandartsen in
Kenia bv. is gering en de tarieven zijn hoog (Europees niveau). Door achterstallig
onderhoud zijn de problemen vaak meteen heftig, zoals wortelpuntontsteking, te rotte
kiezen etc. SAM heeft contacten gelegd met de Dutch Dental Foundation die tegen
ongeveer kostprijs preventief/correctief onderhoud doet voor de SAM-moeders en
kinderen in Mombassa.

Bereik
Sam heeft in 2020 9 vrouwen en 12 kinderen structureel ondersteund. Daarnaast zijn nog
2 vrouwen geholpen met incidentele ondersteuning. 4 vrouwen zijn momenteel bezig met
een opleiding/cursus.

Vooruitblik 2021
In 2021 ligt de Focus op FemTuk voor het opzetten en starten met een TukTuk bedrijf met
2 TukTuks en meerdere bestuurders. Daarnaast het afronden van de gestarte monteursen kleermakersopleiding zodat deze vrouwen een zelfstandig en volwaardig inkomen
krijgen. Dit geeft dan ook weer ruimte voor nieuwe SAM moeders.
In Oeganda willen we nog een stuk grond kopen voor een woning, levensonderhoud en
een permanente plek voor de bibliotheek/taal activiteiten.
Vier kinderen gaan naar de middelbare school. Dit wordt maatwerk: afhankelijk van
beurzen en plaatsing op nationale scholen en de afstand van deze scholen, is mogelijk
boarding school een optie.
In 2021 willen we expliciet aandacht schenken aan psychologische hulp. Veel van de
moeders lijden aan psychische of psycho-somatische klachten door alle opgelopen
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trauma’s. Door middel van EMDR-therapie willen we de moeders helpen om de impact
van het trauma terug te brengen tot hanteerbare emoties.
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PROGRAMMA CINEMAFRIKA
Over ons programma
CinemAfrika staat voor samenwerking tussen mediamakers 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 hun eigen verhalen, van armoede, onrecht, en
misbruik maar ook van fantasie, kunst, veerkracht en vol Afrikaanse humor. CinemAfrika
wil ingaan op verzoeken van lokale organisaties en levert coaching en advies bij projecten
die in productie gaan of zijn. Van idee, via script tot eindmontage en distributie. Mochten
er zeer specialistische vragen zijn waar de vrijwilligers van CinemAfrika zelf geen
expertise in hebben, zoeken we naar Europese collega’s die dat wel hebben.
We willen de stem van deze groepen beter laten klinken en zo bijdragen aan verbetering
van mensenrechten en democratische processen. Een betere kwaliteit van producties zal
bijdragen aan betere inkomens voor makers uit sloppenwijken.

Het team
Ons team in Nederland bestaat uit Gerhard Rijksen, Anne van Campenhout, Floor
Koomen, André van der Zee en Gert Visscher. Anne is documentairemaker en coach. Zij

25
maakt films en traint mediastudenten in Nederland en verschillende (Afrikaanse) landen.
Ze werkte als regisseur bij het Nederlands Film Festival en won met haar films diverse
prestigieuze awards. Floor is documentairemaker, schrijver, docent, eindredacteur en
Afrika-deskundige. Hij bracht een deel van zijn jeugd in Afrika door en kwam er sindsdien
talloze keren om films te maken en les te geven. Over zijn reizen schreef hij het boek
Soms In Afrika (uitgegeven door Gerhard). Hij is medeoprichter van het Programma SAM
dat ook in Oost-Afrika actief is.
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.
Inkomsten
Giften particulier
Giften bedrijven
SOM INKOMSTEN

2020
200
900
1.100

Uitgaven
Website/internet
SOM UITGAVEN

138
138

RESULTAAT

961

2019

0

0

Balans
Activa
Bank
SOM ACTIVA
Passiva
Vrije reserves
SOM PASSIVA

2020
961
961

961
961

2019
0

0

Projecten
Zoals in de rest van de wereld is ook het werk van CinemAfrika voor een belangrijk deel
stilgevallen vanwege de wereldwijde pandemie.
Floor Koomen heeft zitting gehad in de jury van een online Afrikaans Film- Foto en Poëzie
Festival georganiseerd door ASMO Kenya. Hierin werden 57 films met als thema ‘Gender
Based Violence’ gejureerd. Niet zelden kwamen daar tranen bij kijken. In een online-

26
juryoverleg (twee mannen en drie vrouwen) werden drie prachtige winnaars gekozen die
beloond werden met een geldbedrag. Voor alle deelnemers is nu een serie
‘masterclasses’ in de maak die gepland zijn voor de zomer van 2021. Het doel is dat
hiermee minimaal de helft van de deelnemers vrouw is.

Vooruitblik 2021
Het is de bedoeling dat het programma in 2021 een stevige positie krijgt. In mei en juni zal
initiatiefnemer Floor Koomen naar Kenia reizen om aldaar met ASMO, Big5 Media, Slumtv
en anderen te overleggen over hun behoeften en toekomstige samenwerkingen. Tevens
zal hij cursussen geven en coaching aanbieden aan filmprojecten die nu in voorbereiding
zijn.

