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Kinderopvang

Baby's (0-6 maanden)

Baby's (6 maanden tot 2 jaar)

Om een indruk te geven welke kinderen

er bij Imani binnenkomen en vertrekken,

hieronder als voorbeeld een overzicht

van de maanden april-juni 2006.

* 4 baby's werden binnengebracht in de

leeftijdscategorie van 1 week tot 6

maanden oud. Hun moeders, jonge

meisjes, wilden de baby's niet bij zich

houden. De Kenyaanse adoptieorgani-

satie heeft de kinderen naar Imani

verwezen voor voogdij en zorg.
* Een baby werd gevonden langs de weg.

Ziek en ondervoed werd het naar Imani

gebracht. Helaas overleed het na twee

dagen.
* Een baby was gestolen door zijn tante,

maar vond via Imani gelukkig de weg

terug naar zijn biologische moeder.
* Een baby werd gered nadat haar

moeder haar had vergiftigd met benzine.

Zij werd in Imani opgevangen en

behandeld. Helaas overleed zij een

maand later alsnog.

* Een kind werd met de moeder van de

straat gehaald. Het kind werd

opgevangen in Imani, en de moeder

volgt nu een opleiding.
* Drie baby's die op straat waren

achtergelaten, werden door de politie bij

Imani afgeleverd.
* Twee jonge meisjes bedelden op straat

met een jonge baby. Ze beweerden dat

het hun zusje was. De baby bleek te zijn

gestolen. De baby ging terug naar haar

moeder, de meisjes werden via het

kinder-departement terugverwezen naar

hun ouders.

3 kinderen werden achtergelaten op

straat. Eén van de kinderen bleek zwaar

gehandicapt te zijn.

Een straatkind werd door een sociaal

werker binnengebracht. Het verbleef

tijdelijk in Imani maar liep helaas weer

weg.

In dezelfde periode verlieten in totaal 23

kinderen Imani:
*17 kinderen werden herenigd met

moeder of familie
* 3 kinderen overleden
* 2 kinderen werden geadopteerd
* 1 kind liep weg

In Kenya was er in begin 2006 een grote

uitbraak van de mazelen, ook in Imani

werden kinderen besmet met deze

kinderziekte. Vooral de kinderen onder

de 5 jaar werden zwaar getroffen. Alle

kinderen kregen twee series vaccinaties

tegen de ziekte, maar ondanks dat moest

een groot aantal van de kinderen

opgenomen worden in het ziekenhuis.

Een aantal van de op de straat achter-

gelaten baby’s bleek ook de mazelen te

hebben. Een moeilijke zaak omdat het

onbekend was hoelang deze baby’s al de

Kinderen (3-5 jaar)

Kinderen (boven 5 jaar)

23 kinderen verlieten Imani

Mazelen

mazelen hadden. Helaas overleden 7

baby’s in Imani aan de gevolgen van

deze ziekte.

Een meisje van 5 jaar verdween

spoorloos toen ze op weg was naar

school. Twee en half jaar wisten haar

ouders niet waar ze was gebleven.

Vreemden hadden haar ontvoerd en

ingezet als huislaafje in Nairobi. Na

twee jaar en drie maanden werd ze

achtergelaten. Op straat zocht ze naar

hulp en uiteindelijk belandde ze op het

politiebureau, vanwaar ze naar Imani

werd gebracht.
In Imani werd het duidelijk dat het

meisje regelmatig was mishandeld.

Haar benen, rug en borst droegen de

sporen van de mishandeling.
Het duurde 3 maanden voordat de

sociaal werkers van Imani haar ouders

hadden gevonden. De dolgelukkige

ouders bleken bij Lake Victoria te

wonen, zo’n 500 kilometer van Nairobi

afgelegen.

Ontvoering
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Nieuwbouw Imani A geopend
Op 16 juli jl. werd door Joop Vink het
nieuwe gebouw in Imani A geopend.
Joop Vink heeft gezorgd voor de
bouwtekeningen, de fondsenwerving
en heeft de bouw begeleid.
Imani beschikt nu over een nieuwe
keuken, een eetzaal, 5 kantoorruimtes,
nieuwe douches en toiletten. Het hele
terrein is door een bijdrage van
Stichting Imani betegeld, dit tot grote
blijdschap van de kinderen die erop
voetballen en fietsen.

proberen een verhoging van de
bijdragen van de bestaande financiers te
bewerkstelligen.
Helaas verloopt dat moeizaam en daar
komt nog bij dat Terre des Hommes
heeft aangegeven dat zij Imani vanaf
2008 niet langer kan ondersteunen
vanwege een beleidswijziging.
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Doorgangshuis gerealiseerd

In juni 2006 liep de inzamelingsactie
voor Imani door het Sint Willibrords-
college in Goes af.
De opbrengst is besteed aan de aankoop
van een huis voor jongens tussen de 15
en 18 jaar. In dit huis worden onder
begeleiding van een huisvader de
jongens geleerd om op eigen benen te
staan en om zo langzaam in de
maatschappij te integreren.

Het nieuwe doorgangshuis.

Donaties in 2006
In 2006 ontving Stichting Imani giften
voor een bedrag van 168.491. Een
ongelofelijk hoog bedrag. We bedanken
nogmaals alle gulle gevers.
We noemen de acties:
Dank gaat uit naar de familie en
vrienden van familie Van Nugteren die
ter gelegenheid van hun 25 jarige
praktijkjubileum 1.500,-- inza-
melden. We bedanken ook het Sint
Willibrord college uit Goes die met hun
jaaractie voor Imani € 40.457
binnenhaalden. Verder bedanken we de
Lama’s die met hun gratis optreden
een groot aandeel in deze opbrengst
mogelijk maakten. Dank aan de NCDO
die dit bedrag aanvulde met € 25.000 .
Dank ook aan een drietal jarigen
mevrouw De hart, Mevrouw Van
kempen en de heer Mulder die hun
verjaardagsgiften doneerden en in
totaal € 1.632,- stortten.

€

€
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Nieuwbouw Imani A



Ondanks deze successen zijn er
financiële zorgen. Ontwikkelings-
organisaties geven steeds minder geld
aan tehuizen zoals Imani. Onze
minister van ontwikkelingsamen-
werking wil, kort gezegd, dat de hulp
gericht wordt aan het oplossen van het
armoedevraagstuk en niet aan de
gevolgen van armoede zoals de
ondersteuning van kindertehuizen. De
kinderen zijn in Imani terecht gekomen
door de problemen die armoede met
zich mee brengt. Het ondersteunen van

Kamer van Koophandel

Bestuur

Belasting

Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor West
Brabant, onder inschrijvingsnummer
20122501 De organisatie is een Stichting
met de statutaire naam: Stichting Imani,
Krommebeemd 56, Oosterhout.

Jan Huismans, voormalig directeur
UNEP (United Nations Environment
Programme) in Nairobi - Kenia
Rudy Oostrom, directeur/eigenaar OK
Nutripet
Hans van Vugt Organisatie en Advies en
voorzitter Stichting Support Beneb-
nooma.
Mary-Ann Sandifort, schrijfster en
freelance communicatie medewerkster
bij onder meer Unicef.
Harrie Oostrom, directeur Centrum
voor Internationale Samenwerking,
West en Midden-Brabant. (COS).
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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.
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Stichting Imani
Wat een fantastisch jaar voor Imani. De
organisatie bestaat nu uit 3 kinder-
tehuizen, een babyhuis, een door-
gangshuis voor jongens en de zoge-
naamde na-Imani huizen. Na-Imani
huizen zijn voor opvang voor meisjes en
jongens van 18 jaar en ouder. In het
vijfjarenplan tot 2010 is vastgelegd dat
het aantal kinderen niet verder zal
stijgen, maar dat Imani jaarlijks zal
zorgen voor zo'n 350 kinderen. De
aandacht zal uitgaan naar zorg en
kwaliteit voor de kinderen.
In 2006 konden een aantal belangrijke
wensen worden gerealiseerd. Er is een
doorgangshuis voor jongens van 15-18
jaar aangekocht. De keuken, eetzaal,
kantoren, douches en toiletten in Imani
A zijn gerenoveerd. De binnenplaats is
betegeld. Het personeel van Imani
bestaat nu uit meer dan 50 mensen die
jaarlijks worden bijgeschoold. Zowel
ontwikkelingsorganisaties als de
Kenyaanse overheid roemen Imani om
haar enorme inzet en kwaliteit.
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Dank aan het pas getrouwde echtpaar
Hermanides eigenaar van Hotel Arena en
Hotel Odeon uit Amsterdam. Als huwe-
lijksgeschenk vroegen zij een financiële
bijdrage ten behoeve van Imani. De
bedragen die zij voor hun huwelijk
ontvingen verdubbelden zij tot een

bedrag 16.000 dat op de rekening van
Imani is gestort. De Miva heeft
toegezegd dit bedrag in 2007 aan te
vullen met € 17.500. Met het totale
bedrag van € 32.500,- kan een nieuwe
schoolbus worden gefinancierd. De oude
bus is helemaal versleten en kost
handen vol geld aan reparatie en
onderhoud.
Ook grote dank aan de familie en
vrienden van Harrie en Ina Oostrom die
naar aanleiding van het 25 jarig
huwelijksfeest in totaal meer dan €
38.000 stortten. Het bruidspaar heeft dit
bedrag verdubbeld tot € 76.000,--. Dit
bedrag is ingezet om in 2006 de lopende
kosten te financieren zoals eten,
drinken, medicijnen, schoolkosten etc.

€

Dank ook voor alle overige giften klein en
groot van incidentele gevers en welke
wij via onze vaste donateurs mochten
ontvangen. 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 voorkomt.

In oktober zijn alle kinderen op HIV/AIDS getest.

Faith Wanjiru directrice van Imani geeft het voorbeeld en

laat als eerste bloed afnemen. Zie ook www.stichtingimani.nl

lees meer over Imani:

www.stichtingimani.nl

In 2006 was Imani ca. € 200.000 kwijt
aan kosten voor eten, drinken, water,
energie, salariskosten, schoolkosten,
kleding etc. Dat is minder dan € 2,- per
kind per dag. Hiermee kon worden
voorzien in de basisbehoeften van de
kinderen.
De structurele donors zoals Terre des
Hommes, (ICS) International Child
Support en het Far Reaching Ministry
(Kenia) droegen hiervan ongeveer de
helft bij. De rest kwam binnen via
Stichting Imani en eigen fondsen-
werving door Imani zelf. De bijdrage
van Stichting Imani in 2006 was uitzon-
derlijk hoog. Het is moeilijk om een
dergelijke bijdrage jaarlijks vol te hou-
den. Als Stichting Imani helpen we
Imani bij het binnenkrijgen van de
structurele financiering. We zijn actief
op zoek naar nieuwe financiers en

kindertehuizen biedt geen structurele
oplossing voor deze armoede. Imani is
daarentegen zeer actief betrokken bij
de ontwikkeling van de gemeenschap in
de buurt van de tehuizen en probeert zo
een belangrijke bijdrage te leveren aan
de vermindering van de armoede in de
omgeving.
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Stichting Imani

Krommebeemd 56

4907 DT OOSTERHOUT

Tel: 0162-455053

info@stichtingimani.nl

Bank: 43.74.33.005

lees meer over Imani:
www.stichtingimani.nl


