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Voorwoord 
Voor uw is de beleidsplan van de stichting Kenifoundation. 

Stichting Kenifoundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 20 februari 2014 gevestigd te 

Dronten. 

Het Stichting Kenifoundation steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in de Hoorn van Afrika. e 

doel is onder andere inrichten van kraamkliniek , opleiden van meisjes richting verpleegkunde, 

verloskundige en dokter’ s assistent. Het was initiatief van Jamal Malik die liep marathons in 2017 en 

met gesponsord geld, bedden en beddengoed gekocht (zie foto bovenop). Het gaat oom transparant 

projecten en wij werken nauw samen met lokaal mensen om elkaar te vertrouwen. Dit bevestigt dat 

wij goed op weg zijn en er is nog veel te doen.  

Ons ambitie voor de komende jaar zijn helder : Wij willen graag nog meer mensen in de Hoorn van 

Afrika kunnen helpen een betere gezondheid te bewerkstelligen door inrichten van kraamklinieken 

en met andere benodigde faciliteiten .  

Wij zijn onze donateurs dankbaar voor hun vertrouwen en steun voor onze missie. U kunt erop 

vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met iedere gift en elke verrichte projecten wordt duidelijk 

vermeldt. 
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Inleiding  
De grootste uitdaging voor Stichting Kenifoundation in de komende periode is het verwerven en 

landelijke bekendheid.  Wij willen dit bereiken door een professioneel marketing- en public relations 

beleid te voeren en activiteiten voor de doelgroep organiseren . Om ons doel te kunnen bereiken is 

het uiterst noodzakelijk om via fondsenwerving, subsidies, sponsoring en donaties om de benodigde 

middelen te verkrijgen. Om dit allemaal te bereiken doorzettingsvermogen, inzet en een heldere 

doelstelling is heel hard nodig.    

Het bestuur van Stichting Kenifoundation maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de 

toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om Stichting Kenifoundation landelijke 

bekendheid te laten verkrijgen, middelen te verwerven om haar doelstelling te bereiken. 

Hoe doen wij dat : 

 Informatie en communicatie  

Alle informatie is makkelijk en vindbaar op de website van de stichting Kenifoundation en op sociale 

media.  

 Met het uitbreiden van de achterban en professionele marketing- en PR activiteiten wil 

stichting Kenifoundation haar naamsbekendheid en structuur verbeteren voor fondswerving 

op zowel korte als lange termijn.  

 Voor de continuïteit van Stichting Kenifoundation Fondsenwerving heeft een hoge prioriteit. 

Contacten zoeken met diverse instanties voor de sponsoring, donaties/giften.   

1. Missie, visie en doelstellingen 

1.1 Ontstaan 
Ik ben jamal malik oprichter van Stichting Kenifoundation.In december 2004 heeft mijn vrouw 

onderweg naar haar geboorte dorp Moyale Kenia in een vrachtwagen miskraam gehad. Zij kon geen 

medisch hulp krijgen want in de dorp Sorilib is er geen ziekenhuis laat staan kraamkliniek. Zij had 

geen andere keuze dus verder reizen met die pijn en door bloeding tot aan volgende stad die heet 

Moyale. Haar verhaal heeft mij geraakt en ik wilde hier iets meedoen. Ik heb in 2017 marathon van 

Rotterdam en Amsterdam gelopen voor dit doel om geld in te zamelen voor de inrichten van 

kraamkliniek. Ik heb met mensen gesproken hoe ik dit best kan aanpakken. Daarom heb ik besloten 

op 20 februari 2018 stichting Kenifoundation op te richten. 

1.2 Missie 
De missie van Stichting Kenifoundation steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in de Hoorn van 

Afrika. De doel is inrichten van kraamkliniek , opleiden van meisjes richting medische specialisten 

onder andere verloskundige en het verbeteren van de gezondheidszorg in die omgeving.  

1.3  Visie 
Soms lopen mensen hele dag om naar de ziekenhuis te gaan. Jaarlijks overlijden vrouwen tijdens 

zwangerschap en bij de bevalling, omdat er is geen ziekenhuis of enige medische hulp in de buurt. 

Gezondheid is boven alles .Het is heel belangrijk voor mensen om ziekenhuis in de buurt te hebben. 
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1.4 Doelstelling   
Stichting Kenifoundation heeft de volgende doelstelling :  

Stichting Kenifoundation wil kraamkliniek inrichten,  meisjes in die dorpen opleiden zodat ze een 

belangrijk rol spelen in verder opbouw van de gezondheid zorg in de Hoorn Afrika.  

Speerpunt om dit doel te bereiken: 

 Acties organiseren voor middelen en naamsbekendheid 

 Vrijwilligers werven ten uitvoering van projecten en activiteiten   

 Het verwerven van subsidieverstrekkers, sponsoren, en expertise bij vermogensfondsen, 

particulieren, middelen en materialen  

1.5 Strategie  
Stichting Kenifoundation brengt de missie en de visie in de praktijk in twee manieren  

 Inrichten van kraamkliniek en verlenen van steunen van lokale initiatieven die gerelateerd 

zijn aan gezondheidszorg in de Hoorn van Afrika.  

 Het gedachte goed van Jamal, in levend te houden  

2. Activiteiten en projecten   
Stichting Kenifoundation ( keni betekend ‘Giften’ lokaal taal dat het meest gesproken in de Hoorn van 

Afrika). Stichting Kenifoundation streeft naar de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de Hoorn 

van Afrika door inrichten van de ziekenhuis, opleiden van de meisjes tot medische specialisten of 

matschappelijke medewerkers . Met verbeteren van de gezondheidszorg is ook de bedoeling om 

meisjes kans te bieden daarbij hun positie verbeteren. Meestal meisjes krijgen geen kans om naar 

school te gaan, en dit is een goed gelengheid om onderwijs te volgen. Om naar de middelbaar school 

te gaan is geld nodig wat meest meisjes niet kunnen betalen. Door armmoeder ze worden 

gedwongen om voor een andere te werken in huishoudelijk of op zijn ergst trouwen op een jong 

leeftijd. 

3.  Financiën  
Zonder  financiële middelen Stichting Kenifoundation kan geen doelen realiseren 

Er zijn jaarlijkse / basis kosten om stichting draaiende te kunnen houden. Wil Stichting 

Kenifoundation groeien tot een landelijke niveau, dan zijn meer duurzame middelen nodig : 

 Voorlichtingscampagne zoals brochures, websites, sociale media en informatie- voorziening  

 Organisatieontwikkeling  

 Projecten en activiteiten realiseren  

In Bijlage is een globaal overzicht te vinden van de jaarlijkse/ basis kosten van de stichting 

Kenifoundation. Als de stichting Kenifoundation meerdere instanties wil bereiken bijvoorbeeld 

voorlichting geven, samenwerking aangaan met andere instanties zal dit ongetwijfeld kosten met 

zich meebrengen. Op dit moment is niet mogelijk om in te schatten wat de hoogte van deze kosten 

zal zijn.   
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De stichting Kenifoundation heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten van 

de stichting.  

Stichting Kenifoundation beheert bankrekeningnummer : NL82 INGB 0007 4640 52 t.n.v. Keni, ING te 

Amersfoort. 

4. Beheer  
Financiële middelen 

De financiële middelen van de stichting Kenifoundation worden beheerd door de penningmeester. 

Bij de ING Bank heeft de stichting een betaalrekening. Wij garanderen dat met het geld van de 

stichting  kenifoundation worden geen beleggingen of speculaties op de beurs of andere risicovolle 

activiteiten gefinancierd. 

Boekjaar en jaarrekening 

Einde van ieder boekjaar (= kalenderjaar) worden de boeken van de stichting Kenifoundation 

afgesloten. Toelichting op de staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, 

evenals een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De jaarstukken worden door 

het bestuur vastgesteld binnen half jaar na afloop van het boekjaar. Het Eerste boekjaar van de 

Stichting Kenifoundation Eindigt op 31 decemder 2018.  

Jaarverslag 

Jaarverslag geeft u een overzicht van de activiteiten van Stichting Kenifoundation, alsmede een 

financiële verantwoording. Het bestuur van de stichting Kenifoundation stelt jaarlijks een verslag op 

waarin de activiteiten van het bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen 

jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag is namelijk de jaarrekening en de begroting. Op deze manier legt 

het bestuur van Stichting Kenifoundation verantwoording af over het gevoerde beleid. Het 

jaarverslag  wordt op de website gepubliceerd. https://www.kenisport.com/ 
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5. Het Bestuur  
Wij willen benoemen dat de bestuurs van de Stichting Kenifoundation zijn vrijwilligers. Zonder 

beloning alleen onkostenvergoeding.  

Het bestuur van Stichting Kenifoundation bestaat uit:    

Voorzitter: Jamal Malik  

Penningmeester : Alinuur Hassan 

Secretaris: Godfrey Lado 

6. Algemene gegevens 
Statutaire naam : Stichting Kenifoundation  

Organisatietype : Stichting 

Opgericht : 20 februari 2018 

KvK nummer : 70944741 

Banknummer (IBAN) : NL82 INGB 0007 4640 52 

Fiscaal nummer (RSIN) : 858520485 

Website: https://www.kenisport.com/ 
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7. Financiële prognose 2018 
 Voor de Financiële prognose 2018 zie een onderstaaande overzicht  

Prognose over 2018      2018 

Verwachte inkomsten - Baten *     

Donaties      €1.145,- 

Resultaat      € 1.145,- 

Verwachte uitgaven - Lasten 

Kosten personeel / logistieke planning   € 0,- 

Huisvestingskosten     € 0,- 

Algemene kosten     € 0,- 

Kantoorkosten      € 0,- 

Beheerkosten      € 0,- 

Wervingskosten     € 0,- 

Bedden en beddengoed    729,57,- 

Logistiek       78,91,-     

  

Totaal lasten      € 808,48,- 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

Financiële baten en lasten     €  0,-  €  0,- 

Exploitatieresultaat     €  0,-  €  0,- 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. 

 

Jaarrekening, balans en jaarverslag 

Jaarrekening, balans en jaarverslag is in 2019 beschikbaar, aangezien Stichting Kenifoundation is 

opgericht in 2018.        


