
Met o.a. de volgende onderwerpen:
* gebrek aan regen en de kredietcrisis in Kenia;
* water, voedsel en electriciteit;
* nieuwbouw in Imani op koers;
* vondelingen, nieuwe computerzalen.
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Ruben Nicolai, Tijl Beckand en Ruben van der Meer traden
opnieuw op voor Imani

Voedsel van lokale handelaren

Op zondagavond 3 mei 2009 in het Chasse Theater te Breda
vond weer het benefiet voor Imani plaats. Ruben Nicolai, Tijl
Beckand en Ruben van der Meer droegen middels twee
voorstellingen van hun nieuwste show, de Budget
jongerendag, voor het vierde jaar op rij, bij aan de
exploitatiekosten van de Imani kindertehuizen. De avond
leverde ruim drieëntwintigduizend Euro op voor Imani. Met
veel dank aan Night of Comedy medewerkers, technici,
Chassé theater, Patrick Lodiers en Ruben, Tijl en Ruben.

Imani krijgt regelmatig gratis voedsel. Van een Nederlandse
tuinder, van de supermarkt Nakumat en nu ook van de lokale
handelaren op de Marikiti Market.

Het is crisis voor veel kinderen in Kenia. Denkt u in deze december
maand ook aan hen? Stichting Imani en de kinderen van Imani hebben
uw hulp nodig.

Gebrek aan regen en de kredietcrisis in Kenya
In Kenia is geen enkele bank in de moeilijkheden gekomen door de
kredietcrisis. De Keniaanse banken doen het zelfs goed. Toch slaat de
kredietcrisis in combinatie met grote droogte hard toe in Kenia.

De investeringen uit het westen in Kenia komen stil te vallen,
Kenianen werkzaam in het Midden Oosten en de V.S. verliezen hun
banen en sturen geen geld meer naar Kenia. Velen keren terug naar
Kenia.

De voedselprijzen in de wereld stijgen flink en in combinatie met de
droogte in Kenia wordt voedsel voor vele Kenianen bijna onbetaalbaar.
Water en elektriciteit zijn maar een aantal dagen per week
beschikbaar.

Bestuur
Jan Huismans, voormalig

directeur UNEP (United
Nations Environment
Programme) in Nairobi –
Kenia;

Rudy Oostrom, directeur/
eigenaar OK Nutripet

Hans van Vugt, directeur
Theaterzaal 16 en
voorzitter Stichting
Support Beneb-nooma ;

Mary-Anne Sandifort,
schrijfster en freelance
communicatie
medewerkster bij onder
meer Unicef;

Harrie Oostrom, Centrum
voor Internationale
Samenwerking, COS
Brabant.

Belasting
De belastingdienst erkent
Stichting Imani als
Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Dat betekent:
1. Giften aan de Stichting
zijn aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting van de
schenker.
2. Vanaf 1 januari 2006 is
Stichting Imani vrijgesteld
van successie- en
schenkingsrecht.
Meer informatie:
http://www.belastingdienst.nl/
particulier/giften/

Inleiding
Het gaat heel goed met de kindertehuizen van Imani in 2009, mede
dankzij de steun van u en andere donoren. Er zijn goede investeringen
gedaan in waterputten en generatoren. Er is water en voldoende eten
in Imani, de kinderen gaan naar school en leren op computers te
werken. Daarnaast zorgt de grote inzet van de leiding en het personeel
ervoor dat het goed gaat met de kinderen van Imani.

In Imani B wordt hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe keuken,
kantoren en eetzaal.

Maar het gaat niet goed met Kenia. De kredietcrisis komt hard aan.
Door het uitblijven van regen is er tekort aan water, voedsel is schaars
en duur, en is er vaak geen elektriciteit. Kinderen krijgen te weinig
eten en door de armoede worden meer baby's en kinderen
achtergelaten op straat. De baby's en kinderen gaan naar Imani, maar
zijn er soms slecht aan toe.

www.stichtingimani.nl

Donaties aan Stichting Imani in 2009

Bijdragen aan Imani in 2009

In 2009 ontving Stichting Imani giften voor een bedrag van €

111.216. Dank aan alle gulle gevers.

Dank ook aan alle mensen die anoniem willen blijven en voor

alle eenmalige giften groot en klein van individuele mensen en

de vaste maandelijkse en jaarlijkse donateurs.

De Stichting ondersteunde Imani in 2009 in financieel opzicht

en daarnaast hebben wij Imani op allerlei terreinen met

advisering ondersteund.

Een bedrag van € 70.000 werd overgemaakt voor de bouw

van de nieuwe kantoren, keuken en eetzaal in imani B. Verder

werd er € 50.000 bijgedragen aan algemene kosten zoals

eten, drinken, medicijnen, schoolkosten etc. Door de

ondersteuning van de MIVA en van Stichting Imani met een

bedrag van €12.500 kon een nieuwe auto worden

aangeschaft. Verder stelde de stichting bedragen beschikbaar

voor transportkosten en kerstmisbonussen voor het zeer

hardwerkende personeel van Imani.
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Imani is ontstaan. De elf kinderen van Jaantje en Cor hebben een
ruime financiële bijdrage geleverd aan het nieuwe gebouw, veertien
van hun kinderen zijn daarom gevraagd het gebouw te komen
openen. Een gebouw dat voor honderden wezen en straatkinderen
in Nairobi de komende jaren van groot belang zal zijn.

Vondelingen
Jaarlijks worden er tientallen vondelingen bij Imani binnengebracht.
Soms zijn ze er erg aan toe, zoals deze twee kinderen die werden
gevonden tijdens een regenachtige nacht, weggezet langs het riool.

Stichting Imani zet zich in
om Imani Rehabilitation

Centre in Kenia te
ondersteunen. Imani
Rehabilitation Centre

bestaat momenteel uit een
zevental afdelingen. Imani
A en Imani B in Kayole in

Nairobi, het babyhuis in
Kayole, Imani Malindi aan

de kust van Kenia, het
preparation huis in Ngong,

en de twee after Imani
huizen voor respectievelijk

jongens en meisjes in
Kibera en Kasarani in

Nairobi. De organisatie
bestaat op dit moment uit
55 betaalde medewerkers.

Naast de steun van
Stichting Imani uit

Nederland, ontvangt Imani
in Kenia structurele

ondersteuning van andere
Nederlandse organisaties:

International Child Support
Terre des Hommes

Stichting FEMI
Wereldkinderen
Stichting Quack

Stichting Open uw Hart
Stichting Vink Bakker

In oktober 2009 op projectbezoek in
Nairobi zien we de gevolgen met eigen
ogen. De kinderen in de sloppenwijken zien
er vervuild uit door watergebrek. Veel
kinderen zijn mager, omdat ze vaak maar
één maaltijd per dag krijgen.

We willen de sloppenwijk Mathare
bezoeken, maar we horen dat er rellen zijn
geweest. Twee doden, een aantal
zwaargewonden, tientallen auto's in de
brand en veel mensen beroofd.

Als we Joseph Kihumba vragen of het wel
veilig is om te komen, horen we dat de
gemeente het water naar de sloppen-
wijken wilde afsluiten. Dat pikten de
bewoners niet en daarom braken de rellen
uit. Op de vraag waarom het dan nodig is
om mensen te verwonden en te beroven, is
het antwoord van Joseph duidelijk.

Hij kijkt ons verbaasd aan en antwoordt:
“als je niet naar school kan, geen werk en
inkomen hebt en er is een tekort aan eten
en water, dan grijp je toch iedere kans aan
om iets te pakken te krijgen om daarvan te
leven.

De kinderen van Imani hebben gelukkig
minder last van de crisis en het tekort aan
water. In de verschillende Imani tehuizen
zijn in de afgelopen jaren waterputten
geslagen, waardoor Imani het hele jaar
door de beschikking heeft over water.
Gedurende de 3 dagen per week dat er
geen elektriciteit is kan Imani de
generatoren gebruiken.

Imani krijgt een groot gedeelte van haar
voedsel gratis van een Nederlandse tuinder
in Kenia. Ook mag Imani eens per week in
de supermarkten van Nakumat de
overgebleven groente en fruit ophalen. De
kinderen sorteren uit wat naar het vee in de
boerderij kan, en wat nog geschikt is voor
menselijke consumptie.

In november is het gelukkig weer gaan
regenen. De elektriciteit is weer ieder dag
aanwezig en het water komt weer uit de
kranen. Hopelijk zijn de komende oogsten
goed zodat de voedselprijzen weer kunnen
dalen.

Onder druk
van het gemeentebestuur van Nairobi
heeft Imani begin 2009 een aantal

Water, voedsel en electriciteit

Nieuwbouw in Imani op koers

gebouwen, in het kindertehuis Imani B,
moeten afbreken omdat ze te dicht onder de
elektriciteitkabels van de stad lagen. In deze
gebouwen bevonden zich de keuken, eetzaal
en douches en toiletten.

Ter vervanging van de bestaande keuken en
eetzaal is er besloten om een nieuw gebouw
neer te zetten. In dit nieuwe gebouw komen
een keuken, drie kantoren, een voorraad
ruimte, opslag voor brandhout en een grote
gemeenschapsruimte. De gemeenschaps-
ruimte zal fungeren als eetzaal en kan gebruikt
gaan worden voor bijeenkomsten met de
kinderen en de omringende gemeenschap.
Ook zullen er nieuwe douches en toiletten
gebouwd worden.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het
Programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA). Dit
programma is tot stand gekomen met finan-ciering, van de
minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

De totale kosten voor de nieuwbouw komen
op € 120.000. Dit bedrag is het afgelopen
jaar bijeengebracht door donoren van
Stichting Imani, Stichting Quack en de
bezoekers van het benefiet door de ex-
Lama's. Verder wordt door het NCDO een
financiële bijdrage geleverd.

Opening nieuwbouw Imani B
Op zaterdag 6 maart 2010 zal het nieuwe
gebouw van Imani, dat de naam Jaantje van
Arkel krijgt, geopend worden door 14
kleinkinderen van Jaantje van Arkel, weduwe
van Cor Oostrom. Cor nam in 1992 het
initiatief tot de oprichting van Stichting
Parkingboys Nairobi waaruit later Stichting

Zwaar onderkoeld, in slechte condities zijn ze bij Imani
binnengebracht. Hun gezichtjes zijn getekend. Dit jaar zijn helaas al
meer dan 10 vondelingen overleden.

Nieuwe computerzalen
In Imani krijgen de kinderen les om op computers te werken. Begin
dit jaar zijn de nieuwe computerzalen, bovenop het gebouw in Imani
A in gebruik genomen

Kwaliteit
Imani heeft een bewezen trackrecord aangaande kwalitatief
hoogstaande opvang van kinderen en projecten voor de lokale
gemeenschap. Het Centrum heeft veel aanzien in Kenia, en staat
bekent als een betrouwbare, niet-corrupte instelling. De relaties met
het Ministry of Home Affairs en het Child Department zijn
uitstekend. Imani Rehabilitation Centre was één van de eerste
organisaties in Kenia die in 2007, binnen een nieuwe, strakkere,
regeling, een vergunning kreeg van het Child Department om
kinderen op te nemen. Het Centrum staat ook goed bekend bij de
Nederlandse ambassade in Nairobi. Het project is bezocht en per
brief geprezen door de voormalige minister van ontwikkelings-
samenwerking, mevrouw Agnes van Ardenne, in 2004.


