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Donaties aan Stichting Imani in 2008

Bijdragen aan Imani in 2008

In 2008 ontving Stichting Imani giften voor een bedrag van

123.496. Dank aan alle gulle gevers.

We noemen een aantal acties:

Dank aan familie, vrienden van, en Ellie Cnossen die ter

gelegenheid van haar 50-ste verjaardag meer dan 1500

bijdroegen.

Dank aan de Lama's en de bezoekers van het benefiet dat

59.398 opleverde.

Dank ook aan de mensen die anoniem willen blijven en voor

alle eenmalige giften groot en klein van individuele mensen en

de vaste maandelijkse en jaarlijkse donateurs.

Met financiële ondersteuning en raad werd Imani in 2008

gesteund.

50.000 werd overgemaakt voor de bouw van de nieuwe

kantoren, keuken en eetzaal in Imani B. 49.000 werd bijge-

dragen aan algemene kosten zoals eten, drinken, medicijnen,

schoolkosten etc. Verder stelde de stichting bedragen

beschikbaar voor transportkosten en kerstmisbonussen voor

het zeer hardwerkende personeel van Imani.

Alle oude ijzeren bedden werden vernieuwd door stevige

houten stapelbedden. Er is een gift ontvangen voor nieuwe

waterzuiveringapparatuur.
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Inleiding

Julius Irungu van straatkind tot bachelor

Het jaar 2008 begon in Kenia niet goed. Door interne
conflicten vonden meer dan 1300 mensen de dood en
350.000 mensen sloegen op de vlucht. In Imani A werden
traangasgranaten naar binnengeschoten. De baby's
ondervonden hiervan veel last, maar ze herstelden vlug.
Tijdens de conflicten in januari nam het aantal achtergelaten
kinderen in Kenia snel toe en Imani kon de opvang nog
nauwelijks aan. De voedselprijzen stegen internationaal snel
en in Kenia stegen de prijzen door de interne problemen nog
sneller. Maar door toenemende steun van velen kon Imani
echter haar werk goed blijven doen. Imani is blij met de nieuwe
donor uit Oosterhout: Stichting Quack gaat Imani de komende
jaren ondersteunen. Begon het jaar moeilijk, het eind was
vreugdevol. Voor het eerst studeerde een kind van Imani af.
Imani heeft het groots gevierd. Ieder kind in Imani was trots,

Tijdens een indrukwekkende ceremonie met meer dan 300
aanwezigen werd Julius gehuldigd voor zijn bachelordiploma
in bedrijfskunde. Julius, geboren in 1985, was nog een peuter
toen het gezin met zes kinderen uit elkaar viel. Julius belandde
al snel met zijn moeder in Soweto, een sloppenwijk in Nairobi.
Terwijl zijn moeder s’nachts werkte en overdag sliep, zocht
Julius zijn heil op straat. Op een regenachtige avond, acht jaar
oud, terwijl hij papier en botten aan het verzamelen was om
wat geld te verdienen, werd hij benaderd door Faith. Julius
zegt hierover: ”

” Dat was in 1993. In 2003 sloot Julius
succesvol de middelbare school af en in 2004 werd hij
toegelaten tot de Internationale universiteit van Kampala in
Oeganda. (Universitair onderwijs is in Oeganda goedkoper dan
in Kenia).

Julius zegt: “The great passion that ignites my life is serving
the community around me and making the world a better
place to live... “

‘dit kunnen wij dus ook’.

ik zag er niet uit, maar ze sprak me aan en
vroeg me wat ik aan het doen was. Ik vertelde over mijn leven
en zij vroeg me of ik naar school wilde. Ik dacht dat ik te oud
was, maar ze overtuigde me dat school niets met leeftijd heeft
te maken. De volgende ochtend ging ik naar Imani A, ik werd
in bad gestopt en kreeg nieuwe kleren, vervolgens ging ik bij
Imani A naar school.

In November 2008 behaalde Julius zijn Bachelor,
wat een enorme inspiratie is voor de andere kinderen in Imani.

Bestuur
Jan Huismans, voormalig

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

Rudy Oostrom, directeur/
eigenaar OK NutripetHans
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/
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De gevolgen van de gewelddadige ver-
kiezingen
Het was een turbulente start van het jaar
2008, gewelddadige verkiezingen, vele
doden, gewonden, mensen gevlucht van huis
en haard en in de nasleep een nog hogere
werkloosheid, met als gevolg een grotere
armoede.

De kindertehuizen van Imani werden
geconfronteerd met transportproblemen,
waardoor het moeilijker was om aan voedsel
te komen voor de kinderen. Sommige
activiteiten moesten worden stilgelegd, zoals
familiebezoek op het platteland, omdat niet
alle gebieden bereikbaar waren. Imani heeft
tijdens de gewelddadigheden haar deuren
opengezet voor mensen die op de vlucht
waren. Een vrouw verloor haar baby tijdens
de geboorte als gevolg van de effecten van
traangas. Als gevolg van de problemen zijn er
in het eerste kwartaal van 2008 een twintigtal
meer vondelingen bij Imani binnengebracht
dan gewoonlijk.

Imani Rehabilitation Centre - een grote diversiteit aan
programma’s
Gemiddeld worden er 350 kinderen opgevangen door Imani
Rehabilitation Centre. Niet alleen heeft Imani programma’s om
de kinderen op te vangen, maar de organisatie probeert ook
een bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoede
met programma’s die zich richten op de gemeenschappen in de
sloppenwijken. Een greep uit de diverse programma’s.

In het programma voor opvang en bescherming probeert Imani
te achterhalen of er nog levende ouders of familieleden zijn van
een kind. Zo mogelijk wordt een kind herenigd met ouder(s) of
een famililid. Er zijn verschillende gezondheidprogramma’s.
Nieuwe kinderen worden uitvoerig medisch onderzocht, zieke
kinderen worden verpleegd of moeten soms naar het
ziekenhuis worden gebracht. In Imani worden meer dan 50
kinderen die besmet zijn met HIV/Aids opgevangen. Voor de
kinderen uit de tehuizen is een programma voor onderwijs
opgezet, ook is er een programma voor kinderen uit de
naburige sloppenwijken die op een of andere manier buiten de
boot vallen. Voor de kinderen worden schoolreisjes
georganiseerd om hun blik te verruimen, bijvoorbeeld naar een
waterkrachtcentrale, een rijst irrigatieproject, de dierentuin,
het museum of de parlementsgebouwen. Er zijn diverse
programma’s voor voorlichting aan de gemeenschappen in de
sloppenwijken op het gebied van HIV/Aids, kindervoeding,
kinderrechten etc.

Imani kent een adoptieprogramma. Steeds meer kinderen
worden door Keniaase echtparen geadopteerd. Eind augustus
was er een indrukwekkende adoptieplechtigheid, waarbij elf
kinderen toevertrouwd werden aan hun nieuwe ouders.

Daarnaast is een programma voor uit-huis training, om
kinderen die de volwassenheid bereiken voor te bereiden op
zelfstandigheid. Imani is gestart met een programma voor
micro financiering, dat in de loop van 2009 wordt uitgebreid
met ondersteuning van de SEED Trust.

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

Ik ben geen wees
De 9 jarige Joy van Imani werd gepest op
school door een andere leerling.
Leerling: Joy, ik weet een groot geheim
over jou!
Joy: Wat weet je van mij?
Leerling: De juffrouw vertelde het aan mijn
moeder.
Joy: Wat vertelde ze over mij?
Leerling: Dat jij een weeskind bent samen
met je zusters!
Joy: Ik ben geen weeskind, ik heb goede
kleren, net zoals ieder ander. Ik ben goed op
school, ik heb zelfs betere cijfers dan jij, ik
heb een moeder, ik heb verschrikkelijk veel
ooms, tantes, broers en zussen. We hebben
heel veel huizen en naast dat alles, deze
laatste vakantie ben ik met de andere
kinderen in onze bus op vakantie geweest
naar Malindi
Leerling: Sprakeloos!

Ex-lama’s Ruben Nicolai, Ruben van der

Meer en Tijl Beckand treden opnieuw op

voor Imani op

De opbrengst is bestemd voor

nieuwbouw Imani B. Aan de NCDO wordt

gevraagd om het bedrag te verdubbelen

Kaarten zijn verkrijgbaar via:

3 mei 2009 met hun nieuwste
show Budget Jongerendag.

.

http://www.chasse.nl/ProgrammaDetail.aspx?id=93588

Mathew: eindelijk een normaal leven
Mathew die de meeste tijd van zijn twaalfjarige leven in
ziekenhuizen heeft doorgebracht vanwege een ernstige darm-
afwijking met een stoma, is dit jaar grondig onderzocht door
artsen in India. Daar is vastgesteld dat hij de ziekte van Crohn
heeft en tuberculose in zijn ingewanden. Door de medicijnen die
hij nu krijgt, begint hij goed op te knappen en kan hij voor het
eerst normaal naar school.

Op 20 mei 2008 hebben de Lama's in het

Chassé Theater Breda voor twee uitverkochte

zalen een fantastisch optreden verzorgd ten

behoeve van de kindertehuizen van Imani.

Dankzij dit optreden werd een bedrag van

€ 60.000,- bijeengehaald. Dank aan de

Lama's, het Chassé Theater Breda en alle

anderen die belangeloos hieraan hebben

bijgedragen.
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