
 
 
 

 
 
 
Jaarverslag 2021 
 
In het jaarverslag van 2020 hebben we teruggeblikt op het feit dat corona veel impact heeft gehad 
op het werk van Huruma MEVA. Ook in 2021 heeft corona nog veel, ander, werk met zich 
meegebracht binnen de stichting. We hebben een groot deel van het jaar de mensen binnen de 
noodhulpgroep moeten ondersteunen. De noodhulp is in de 2e helft van 2021 langzamerhand 
afgebouwd.  
In de loop van het jaar zijn we gestart met de oprichting van een dochterorganisatie van Huruma 
MEVA in Kenia, Tumaini WEFA. De bestuursleden van deze stichting zijn mensen waar we al 
jaren mee samenwerken. De stichting zal in de komende jaren een aantal projecten van Huruma 
MEVA gaan overnemen. Hierbij kunt u denken aan de organisatie en bemensing van de projecten 
waar Tumaini WEFA verantwoordelijk voor wordt.  
Het eerste project dat door Tumaini WEFA wordt gedaan is het project waarbij kinderen met een 
beperking in de sloppenwijk van Gichaki worden geholpen. Het doel is om hen een betere 
toekomst te geven, met de juiste medicijnen, hulpmiddelen en opleiding. Zo pakken de 
medewerkers in Kenia, in overleg met Huruma MEVA, zelf een deel van de hulp op. 
 
Noodhulp 
Het financiële verslag over 2021 maakt, zoals hierboven al genoemd, nog steeds melding van de 
‘Noodhulp’. In de jaren dat Huruma MEVA in Kenia actief is, werd en wordt in verschillende 
projecten soms extra hulp gegeven omdat de situatie daarom vraagt en de nood hoog is. De 
coronacrisis zorgt in 2021 in Kenia nog steeds voor grote problemen. De grootste problemen 
worden veroorzaakt door een stagnerende economie. De corona-maatregelen zijn van dien aard 
dat handel en werk maar mondjesmaat weer op gang komen.    
 
Om die reden heeft Huruma MEVA een bedrag van bijna € 7700,-- besteed aan hulp die in het 
teken van corona stond. Onze contactpersonen, die de situatie ter plekke het best kennen, 
hebben voedselpakketten uitgedeeld aan de allerarmsten. Ook is er voor die doelgroep een deel 
van het jaar een soupkitchen geweest. Een deel van deze kosten konden betaald worden doordat 
er minder schoolgeld betaald hoefde te worden omdat de scholen gedeeltelijk gesloten waren 
i.v.m. de lockdown. De overheid heeft besloten het schoolgeld iets te verlagen. Er is regelmatig 
contact met andere organisaties in de regio. Ook zij verlenen hulp door in voedsel te voorzien. De 
afstemming hierover verloopt goed. 
 
Highschool en university 
De scholen zijn een groot deel van het jaar weer open geweest. De vakanties werden gebruikt om 
het curriculum versneld aan leerlingen en studenten aan te bieden. Dit heeft voor sommige 
leerlingen negatief uitgepakt omdat de werk-/leerdruk te hoog komt te liggen en de kennis niet 
kan beklijven. Resultaten zijn daardoor lager en drops-outs hoger. Voor Huruma MEVA 
betekende dit dat er in het afgelopen jaar minder studenten konden doorstromen naar de 
universiteit. Gelukkig hebben de universiteitsstudenten gedeeltelijk online door kunnen gaan met 
hun studie, waardoor er niet te veel studievertraging bij hen ontstaat. Anneke en Ina hebben de 
studenten in december 2021 gesproken. Met de meeste studenten gaat het goed. 
De voedselhulp voor de ouders van de studenten is in 2021 aan het einde van het jaar 
afgebouwd. Er wordt nu alleen nog op aangeven van de heer Kwaka noodhulp uitgedeeld.  
Het verstrekte micro-krediet dat wordt gebruikt voor het land en de bouw van een schoolgebouw 
wordt volgens plan afgelost. 
 
 
Fashion en Design 
Het Fashion & Design project zoals dat in de afgelopen jaren heeft gedraaid met de vaste groep 
studenten, is afgebouwd. Deze groep studenten heeft de opleiding afgerond.  
Om veel meer mensen te kunnen bereiken, wordt er vanaf januari 2022 gewerkt met 
inschrijvingsplekken. Hierbij krijgen de inschrijvers iedere ochtend en middag naailes in de 
faciliteit bij Jukumu Letu. Samen met Jukumu Letu draaien we dit project. Door deze nieuwe 
manier van werken zijn er momenteel 13 mensen die de kans krijgen om de naailessen te volgen. 
 



 
Gichaki help 
Vanaf augustus 2021 is een groep medewerkers en vrijwilligers aan het werk om kinderen met 
een beperking een menswaardig bestaan te geven. De situatie in de leefomgeving van deze 
kinderen is heel schrijnend. Er wordt samengewerkt met WGM en Robyn Moore. Robyn is één 
van de bestuursleden van Tumaini WEFA. WGM zorgt voor medical clinics en soms extra 
voedsel.  
De verzorger van het kind mag leren dat het kind de moeite waard is.  
Ouders krijgen hierin begeleiding en de kinderen de extra zorg. Dit project wordt gedragen door 
Huruma MEVA i.o.m. Tumaini WEFA. 
In het afgelopen jaar hebben we verscheidene acties voor dit doel gehouden. Er is hiermee meer 
dan 16.000,-- euro binnengekomen. Een prachtig bedrag waar Huruma MEVA dankbaar voor is. 
Dit geld wordt, in de komende jaren, door Tumaini WEFA in samenspraak met Huruma MEVA 
ingezet in Gichaki. 
 
Helisea Tanzania 
In 2021 hebben een aantal mensen zich bij Huruma MEVA aangesloten. Zij ondersteunen al jaren 
de stichting Helisea in Tanzania bij de bouw van een school in een zeer arm gebied. Zij werken 
samen met een man die jaren in Nederland heeft gewoond en terug is gegaan naar Tanzania om 
het land, waar mogelijk, op te bouwen. Het geld dat besteed wordt aan Helisea wordt rechtstreeks 
binnengebracht door de donateurs van Helisea. Dit staat los van de sponsoring en betalingen van 
Huruma MEVA. 
 
Contacten Kenya 
In 2021 hebben Ina en Anneke twee keer een bezoek aan Kenia kunnen brengen om de 
projecten te bezoeken en de contacten weer aan te halen. Ook werd er nog regelmatig via Teams 
en Zoom met de medewerkers in Kenia overlegd. Dit zijn de nieuwe zaken die we geleerd 
hebben, het werken met Teams en Zoom. Dit werkt perfect, ook zonder corona. 
 
 
Financiën 
We hebben in 2021 minder inkomsten gegenereerd. Dit hebben we goed op kunnen vangen 
doordat er een deel van de microkredieten zijn terugbetaald, de noodhulp minder werd en de 
schooluitgaven zijn verminderd. Huruma MEVA heeft aan alle verplichtingen kunnen voldoen en 
de reserve heeft het kleine verlies goed op kunnen vangen.  
 
 
Vooruitblik 2022 
We zien dat de economie weer wat begon te draaien in Kenia. In de tussentijd is de oorlog in 
Oekraïne begonnen en krijgen de landen in Afrika het opnieuw zwaar te verduren. Er dreigt 
hongersnood in het noorden van Kenia. De voedselprijzen voor basisvoeding verdubbelen en er 
zijn momenten geweest dat er geen benzine en diesel meer te verkrijgen was. Dat komt hard aan 
bij de arme gezinnen waarbij kinderen niet meer naar school kunnen als er geen schoolbussen 
kunnen rijden en zelfs voedsel kopen voor 1 maaltijd op een dag een probleem wordt.  
In augustus staan de verkiezingen in Kenia gepland. Dit is altijd een onrustige periode waarbij het 
niet duidelijk is wat er zal gebeuren. Laten we hopen en bidden dat het rustig blijft in het land.  
 
Tot slot 
Dat alles betrekkelijk en kwetsbaar is, is in 2021 wel gebleken. Tegelijk hebben we ervaren dat 
onder Gods zegenende handen broers en zussen wereldwijd, in Kenia en Nederland, bereid zijn 
naar elkaar om te zien en te doen wat nodig is. Zo werden, ook in 2021, elkaars lasten gedragen! 
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