
 
      

 

ONDERWIJS MICRO FINANCE ALBINO’S EN WATERPROJECTEN IN KENIA 

 

JAARVERSLAG STICHTING TUNAJENGA 2014  

Op richting stichting Tunajenga 

De voorbereidingen voor de oprichting van de stichting Tunajenga zijn 

van start gegaan in het voorjaar van 2014. Uitgaven daarvoor gedaan 

hadden betrekking op het register bij de Kamer van Koophandel, de 

beschikking bij de belasting voor de ANBI status en het passeren van de 

akte bij notaris Matzinger te Den Haag. 

Op 1 augustus was de officiele startdatum, waarbij ook de site 

gelanceerd werd. Kosten voor de site zijn in deze niet gemaakt door 

ondersteuning van ICT4free. Een organisatie van vrijwilligers die site 

bouwt voor stichtingen en bedrijven met een maatschappelijke 

betrokkenheid. 

Doel 

Stichting Tunajenga heeft als doel te bouwen; bouwen aan de 

toekomst. Voor jongeren, Albino’s en vrouwen. Een verbetering van 

de levensomstandigheden. 

Daarnaast ondersteunt de Stichting kleinschalige waterprojecten. 

Sponsoren 

Nadat de oprichting een feit was zijn er gesprekken geweest met 

verschillende sponsoren. Deze sponsoren ondersteunden financieel 

jongeren via een andere organisatie, maar besloten over te stappen 

naar Tunajenga. Een kleinschalige Stichting met goede betrekkingen 

in Kenia. 

In 2014 zijn er sponsoren die specifiek een jongere ondersteunen. Dit 

vindt plaats bij: 

Jongeren 

Daniel Mwero 

Jira Kombo 

Paul en Hinzano Chombo 

 

CONTACT 

Stichting Tunajenga 

Hogeveensweg 15 

2631PH Nootdorp 

06-51594422 

info@tunajenga.nl 

 

IBAN: 

     NL62 TRIO 0197 9066 64 

 

KVK:  60741929 

 

FISCAALNUMMER: 

     8540 40 158 

 

 

 

Voorzitter:  

Wiep Vellinga 

Secretaris:  

Marijke Paap 

Penningmeester:  

Jan Kersbergen 
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Asia Abdala 

Chizi Ngome 

Fiath Mangale 

Kanyiva Mailu 

Totale uitgaven ondersteuning/sponsoring jongeren in 2014 € 1537,27. 

Kosten zijn uitgegeven aan betaling van fees voor de secondary school, bij komende kosten zoals 

textboeken, kosten levensonderhoud, uniform etc. 

 

Albino Mwero familie 

 

Hamisi Mwero 

Bihati Mwero 

Umazi Mwero 

Mwanamisi Mwero 

Totale uitgaven ondersteuning/sponsoring 2014 Albino’s € 465,46.  

Ondersteuning bestaat aan het betalen van fees voor Hamisi, boarding materiaal voor Bihati, primary 

schoolkosten voor Bihati en Mwanamisi. 

Kosten voor levensonderhoud; zonnenbrandmiddelen, waspoeder, olijfolie, wc papier, meel, zeep, 

water etc. 

Daarnaast zijn er sponsoren die een bijdrage geven die niet specifiek gerelateerd is aan een jongeren 

of een lid van de albino familie. 

 

Vrouwengroep  

De voorbereiding om de groep te vormeren is van start gegaan in het najaar van 2014. 

De vrouwen komen uit het dorp Chombo, dit dorp heeft een verbinding met de Dzombo primary 

school. 

De officiële start van de groep vindt plaats in het voorjaar van 2015. 

 

Waterprojecten 

IN 2014 heeft er nog geen kleinschalig waterproject plaats gevonden. 

 

 



 
      

 
 

Stichting Tunajenga heeft een rekening geopend bij de Triodos bank. 

 

 

 

Financieel jaaroverzicht 2014 Stichting Tunajenga

Oprichting Stichting Tunajenga 23 mei 2014

Oprichtings uitgaven 

Kamer van Koophandel € 30,08

Notaris € 249,99

Uitgaven startbijeenkomst € 304,95

Storting gift 30 dec. 2014 € 1.500,00

Saldo 31 december 2014 59,16€              

Inkomsten 2014

Rente -€                  

Sponsor inkomsten weesmeisjes en jongens 1.537,27€        

Sponsor inkomsten albino gezin 465,46€            

2.002,73€        

Uitgaven 2014

Bankkosten 40,15€              

Sponsoring weesmeisjes en jongens 1.437,96€        

Sponsoring albino gezin 465,46€            

1.943,57€        


