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1. Jukumu Letu (=”onze verantwoordelijkheid”)
Maatschappelijk werkster Carol Matsalia (1973) is in 2007 gestart met het kinderdagverblijf Jukumu
Letu in de sloppen van Ngong Town, net buiten Nairobi, Kenia.
Zij kwam tot de conclusie dat veel gezinnen met zeer jonge kinderen, levend in de Mathare-sloppen van
Ngong Town heel hard hulp nodig hadden; het ondersteunen van deze kinderen en hun
ouders/verzorgers was cruciaal voor een toekomst met perspectief voor deze kansarmen.
Extreme armoede, elke dag de uitdaging van op zoek naar werk en een gebrek aan adequate opvang
voor jonge kinderen was de aanleiding voor Carol om in 2007 met de dagopvang van de eerste
tientallen jonge kinderen te beginnen. Daardoor konden hun oudere broertjes en zusjes naar school en
de ouders/verzorgers op zoek naar werk. Vanwege dezelfde omstandigheden startte in 2010 een
tweede vestiging van Jukumu Letu in Bunyore, west-Kenia, op de geboortegrond van Carol.
De opvang van baby’s, peuters en kleuters is bij Jukumu Letu in Ngong town inmiddels al uitgebreid met
een basisschool tot en met Class 5. Door de grote behoefte is het aantal kinderen dat Jukumu Letu op
beiden vestigingen dagelijks opvangt enorm gegroeid van circa 30 naar inmiddels 318 (september
2017).
Dat zijn 318 kinderen die allemaal elke dag een warme maaltijd, medicijnen en schone kleren krijgen, en
onderwijs en spelplezier geboden wordt. En dankzij Jukumu veel positieve ervaringen beleven!

Uitdaging
Doordat er een enorme behoefte is aan een veilige, schone en fijne opvangplek als Jukumu Letu is het
aantal kinderen dat wordt opgevangen in de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. De overheid in
Kenia geeft geen geld aan crèches en peuteropvang, waardoor de enige inkomsten van Jukumu Letu
bestaan uit een (kleine) bijdrage van de toch al niet kapitaalkrachtige ouders/verzorgers.
De kosten benodigd voor de opvang van deze kinderen is dan ook vele malen hoger dan de beperkte
inkomsten. Maandelijks blijft het spannend of Jukumu Letu voldoende geld op de rekening heeft staan
om alle kosten te betalen, en of de organisatie levensvatbaar blijft.
Stichting De Vrienden van Jukumu Letu wil zich inzetten om, zolang het nodig is, 50% van de
maandelijkse vaste lasten bij te dragen. De overige 50% van de kosten zal Jukumu Letu zelf in Kenia
ophalen via het innen van de ouderlijke bijdragen en ophalen van giften als eten, brandhout en andere
benodigde zaken.
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2. Doelstelling van Stichting De Vrienden van Jukumu Letu
Stichting De Vrienden van Jukumu Letu is gevestigd aan Mortel 61, 5521 TP te Eersel.
De doelstellingen van Stichting De Vrienden van Jukumu Letu zijn:
- Het helpen in stand houden van Jukumu Letu zolang dat nodig is, door een structurele financiële
bijdrage te leveren aan Jukumu Letu.
- Het ondersteunen bij het versterken van de organisatie, zodat Jukumu Letu op den duur zelfvoorzienend
kan draaien
- Het bevorderen van het welzijn van de kinderen en medewerkers van Jukumu Letu;

3. Wijze van werving van gelden
Stichting De Vrienden van Jukumu Letu ontvangt haar inkomsten hoofdzakelijk door middel van giften.
Deze giften worden gedoneerd door voornamelijk particulieren, een aantal scholen en soms bedrijven.
De vaste lasten die Jukumu Letu elke maand heeft om dagelijks ruim 300 kinderen op te vangen, te
voeden, te verzorgen en te onderwijzen bedragen ongeveer 5.000 euro per maand (per september
2017).
Stichting De Vrienden van Jukumu Letu gaat de uitdaging aan om maandelijks 50% van deze kosten (te
weten 2.500 euro) bij elkaar te brengen. De Stichting zal dit doen door Vrienden van Jukumu Letu te
werven, die structureel elke maand een financiële bijdrage doneren aan Stichting De Vrienden van
Jukumu Letu (bijv 250 vrienden die elke maand 10 euro overmaken naar de Stichting).
Door het verhaal en de dagelijkse uitdagingen van Jukumu Letu regelmatig te communiceren via
website, film, Facebook en nieuwsbrief hopen we vele vrienden van Jukumu Letu aan ons te binden en
betrokken te houden.
Daarnaast genereert de Stichting inkomsten door de verkoop van de jaarlijkse kalender en mogelijk
andere nog op te zetten initiatieven.

4. Bestuur
Bestuur
Stichting De Vrienden van Jukumu Letu heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het werven en
behouden van Vrienden van Jukumu Letu, het opzetten van acties en het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester.
- Voorzitter is mevr M.A.W.E. van den Bemt, woonachtig aan Mortel 61, 5521 TP te Eersel;
4

- Secretaris is mevrouw C. de Jong, woonachtig te Veldhoven;
- Penningmeester is mevrouw G.T.M. de Jong , woonachtig te Afferden.

5. Activiteiten bestuur
5a Vergaderen
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden
notulen opgemaakt.
5b Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het werven, binden en betrokken houden van Vrienden voor Jukumu Letu middels het uitzetten
van communicatie
2. Het opzetten en begeleiden van projecten zoals bijvoorbeeld het ontwerpen, produceren en
verkopen van de jaarlijkse Jukumu-kalender
3. Het afstemmen met de directie van Jukumu Letu in Kenia over de voortgang en het selecteren
van bestemmingsdoeleinden.

5c Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder
meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en zorg dragen voor een frequente banktransactie naar Jukumu Letu in
Kenia.
5d Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
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6. Beheer en besteding van het vermogen
Het opgehaalde vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting De Vrienden van
Jukumu Letu.
1. De inkomsten van Stichting De Vrienden van Jukumu Letu worden in de eerste plaats gebruikt om een
deel van (maandelijkse) kosten van Jukumu Letu te dekken, en worden direct overgemaakt naar de
bankrekening van Jukumu Letu in Kenia.
2. De inkomsten van Stichting De Vrienden van Jukumu Letu kunnen in de tweede plaats worden
aangewend om materialen en/of diensten aan te schaffen, die direct ten goede komen aan Jukumu Letu
in Kenia
3. De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer opbouwen
om tegenvallende inkomsten bij Jukumu Letu in Kenia op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit
gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
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