
Inleiding
Imani Rehabiltation Centre is gestart in 1992 als een reactie
op de enorme groei van het aantal straatkinderen in de
beginjaren negentig in Nairobi. Door de jaren is het gegroeid
van een tehuis met 15 kinderen tot een grote professionele
organisatie actief in Nairobi, Ngong en Malindi.

Imani bestaat momenteel uit een zevental afdelingen. De
kindertehuizen Imani A en Imani B in Kayole in Nairobi, het
babyhuis in Kayole, het kindertehuis 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 in december
2007 uit 55 medewerkers.

Imani komt op voor de belangen en rechten van het kind in
Kenia. De activiteiten van Imani richten zich op de dagelijkse
zorg voor 350 kinderen, daarnaast voorlichting- en
preventieactiviteiten in de gemeenschappen van Kayole in
Nairobi en Malindi.

Naast de steun van Stichting Imani uit Nederland, ontvangt
Imani in Kenia structurele ondersteuning van International
Child Support (ICS) sinds 1994 en Terre des Hommes sinds
1996.
Stichting Imani bracht in 2007 Imani in contact met nieuwe
Nederlandse donoren: FEMI en Stichting Wereldkinderen.
Verder bezochten elf donoren Imani, bracht het benefiet met
de Lama's 61.328,-- op voor Imani en kwamen de totale
donaties voor Imani uit op ruim 164.000,--.

€
€

www.stichtingimani.nl

van meer dan 1000,-- inzamelden. Dank aan de Lama's en de
bezoekers van het benefiet dat 61.328,-- Euro opleverde. Dank
aan de muziekgroep BLØF die 7.500,-- Euro doneerden en dank
aan conservenfabriek Coroos die dit bedrag verdubbelde.
Dank aan Het Tallis Ensemble, De Montfortanen, Tatanka BV, J.A.
Castelijns, de zusters Franciscanessen voor hun gulle bijdragen
en
Dank ook natuurlijke 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.
U ziet dat een gift aan Imani voor meer dan 100% aankomt.
Overheadkosten brengen we niet in rekening bij de Stichting en
veelvuldig worden giften nog verdubbeld of aangevuld door
andere organisaties. Dus zorg dat uw jubileum, verjaardag,
trouwdag etc volgend jaar ook in deze lijst komt.
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Enilno (voor websitetechniek en hosting).
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Waterpomp Imani B

Belasting
De belastingdienst erkent
Stichting Imani als
charitatieve instelling.
Registratie en Successie ‘s-
Hertogenbosch merkt
Stichting Imani aan als
instelling zoals bedoeld in
artikel 24, lid 4 van de
Successiewet 1956. 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 en kunt u
zonder limiet geld geven.

In 2007 is naast de geweldige dagelijkse zorg en opvang voor
de 350 kinderen de oude truck van Imani vervangen door een
nieuwe bus, zijn er waterputten geslagen voor het Preparation
house en voor Imani B en is de verbouwing van de boerderij op
Imani B voltooid.

2007 is een jaar waarop Imani en Stichting Imani trots kunnen
zijn dankzij uw steun.

Uitgaven in 2007
Met financiële ondersteuning en raad werd Imani in 2007
gesteund. Met de steun van de Miva en onze bijdrage kon Imani
de nieuwe bus ( 45.000,--) aankopen en kregen Imani B en het
preparation house toegang tot voldoende water( 10.700,--).
Aan algemene kosten zoals eten,drinken,medicijnen,
schoolkosten etc hebben we 45.000,-- bijgedragen. Verder
stelde de stichting bedragen beschikbaar voor transportkosten
( 1.800,--), kerstmisbonussen voor het zeer hardwerkende
personeel van Imani ( 5.000,--), een vakantietrip voor de
kinderen uit Nairobi naar het tehuis in Malindi ( 1.238 --),
fietsen en een TV voor het preparation house ( 2.500,--),
jaarsalaris voor een nachtzuster( 3.000,--). Verder droeg
Stichting Imani bij voor de erg zieke Mathias die een slecht
functionerende stoma heeft en binnenkort geopereerd moet
worden. Daarnaast was er een bijdrage voor een baby'tje
waarvan niet duidelijk was of het een jongetje of een meisje
was. Het kindje heeft inmiddels een succesvolle geslachts-
operatie ondergaan en is nu een lief meisje.
De kosten voor de laatst genoemde twee kinderen zijn hoog,
maar binnen Imani telt, zoals in ieder gezin, elk kind mee.
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Elftal Nederlandse donors bezoeken
Imani
Op uitnodiging van stichting Imani brachten elf
donors van de stichting
van 27 september tot 4 oktober. De reis was
bedoeld om informatie te geven over het werk
van Imani in Kenia. De kosten van deze reis
werden door de donors zelf betaald. Tijdens
deze reis konden de donoren kennis maken
met de moeilijke omstandigheden waaronder
kinderen in Nairobi opgroeien. Zo werden de
sloppenwijken Mathare en Korogocho bezocht,
wat een diepe indruk heeft gemaakt. Er werd
een bezoek gebracht aan de informele sector
en er waren ontmoetingen met kinderen en
ouders.
Tijdens een benefietavond voor Imani
vertelden kinderen die Imani inmiddels hebben
verlaten, vol trots over wat ze in hun leven
hebben bereikt. En natuurlijk werden de
tehuizen van Imani in Nairobi bezocht. De
baby’s in het babyhuis van Imani trokken veel
bekijks en werden veelvuldig geknuffeld. Met
de kinderen werd gezamenlijk geluncht. Na de
lunch werd een bezoek gebracht aan Imani B,
waar de kinderen trots de boerderij met de
dieren aan de donoren lieten zien. Blijdschap
was er in Imani B omdat het waterprobleem
eindelijk is opgelost doordat er onlangs op
kosten van Stichting Imani een waterput is
geslagen.
Er was ook minder goed nieuws: op last van het

een bezoek aan Kenia
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gemeentebestuur van Nairobi moet de keuken
en een aantal gebouwen op het terrein van
Imani B gesloopt worden. Deze gebouwen
liggen binnen 3 meter onder de hoogspanning-
skabels die over Imani B heenlopen. Dit
betekent dat er op korte termijn een nieuwe
keuken moet worden gebouwd. De elf
Nederlandse donoren hebben inmiddels meer
dan 50.000,-- gestort om de nieuwe keuken en
eetzaal te bouwen. Stichting Imani zal bij het
NCDO, die mensen in Nederland betrekt bij
internationale samenwerking en ondersteunt bij
subsidieaanvragen en adviesen, een aanvraag
indienen om deze giften te verdubbelen.
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Benefiet Lama's groot succes
Op 31 mei gaven de Lama's voor een compleet
uitverkochte zaal twee benefietoptredens ten
behoeve van Kindertehuis Imani. In totaal
werden 3000 kaarten verkocht en werd er een
bedrag van 61.328 ,-- ingezameld.
Het optreden was een grandioos succes, het
publiek reageerde zeer enthousiast op de
voorstelling van de Lama's. Faith Wanjiru, de
directrice en Mary de sociaal werkster van
kindertehuis Imani waren tijdens de eerste
voorstelling aanwezig en bedankten de lama’s.
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Verbouwing boerderij Imani gerealiseerd
Met dank aan onderstaande acties is de
verbouwing van de boerderij van Imani
gerealiseerd.
De J.H. Isingsschool , openbare school te Empe,
heeft maar liefst 2100,-- bijeengebracht. Deze
school van 100 leerlingen heeft een week lang
een Afrika project gehad. Als afsluiting van deze
project week is er een feestelijke sponsorloop
gehouden en is er een dvd van het project
uitgebracht. De opbrengst is een geweldig
resultaat voor zo'n kleine school.
De Stichting Weldoen, wereldwinkel Berg-
ambacht heeft, inclusief vermeerdering door
Wilde Ganzen, 2000,- aan Imani geschonken.
De Bergambachtse werkgroep, Stichting "BAB
in Actie", heeft 1/4 van haar opbrengst

van een sponsor diner voor goede
doelen, beschikbaar gesteld aan Imani.
De totale verbouwing kostte 11.000,--. Het
verschil is aangevuld door Stichting Vink Bakker
te Bergambacht.
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Nieuwe bus voor Imani
Na jaren van trouwe dienst was de oude Imani
truck helemaal afgeschreven en moest deze
vervangen worden. Met steun van de familie
Hermanides en de MIVA, en enkele andere
donateurs (van Stichting Imani) kon er een
nieuwe bus worden aangeschaft om de kinderen
te vervoeren. Vanaf medio oktober dit jaar heeft
Imani de beschikking gekregen over een
prachtige nieuwe bus.

Oude truck

Nieuwe bus

Kwartaalrapporten uit Kenia
Ieder kwartaal geeft Imani een rapport uit
over al haar activiteiten in Kenia. Deze
rapporten kunt u lezen via onze website
onder de link: Nieuws uit Kenia. Bijgaand
als voorbeeld het derde kwartaal 2007.

Nieuwe donoren voor Imani
Dankzij bemiddeling van Stichting Imani heeft
Imani er in 2007 enkele nieuwe donoren
bijgekregen:

FEMI (www.femi.nl) die Imani jaarlijks
25.000,-- geeft ter onderteuning van de
dagelijkse kosten.
Stichting Wereldkinderen

(www.wereldkinderen.nl), die Imani drie jaar
ondersteunt in capaciteitsopbouw voor
HIV/Aids preventie, iets wat hard nodig is,
omdat 1 op de 5 kinderen in Imani besmet is
met het HIV virus.

In 2007 ontving Stichting Imani giften voor een
bedrag van 164.526,--. Weer een ongelofelijk
hoog bedrag, na vorig jaar al 168.491,-- te
hebben ontvangen. We bedanken nogmaals
alle gulle gevers.
We noemen een aantal acties:
Dank gaat uit naar de elf donoren die voor de in
2008 te bouwen nieuwe keuken en eetzaal in
Imani B meer dan 50.000,-- hebben
gegeven.
Dank aan familie en vrienden van familie van
Nugteren die ter gelegenheid van de 60 jarige
verjaardag van Jan van Nugteren een bedrag
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