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Inleiding
Dit is het jaarverslag 2017 van ANBI-Stichting Maryosa (Engels: Maryosa Foundation), RSIN 853037255,
KvK 58430296.
2017 was het jaar van reizen, ontwikkelen, het water voelen, en implementeren. En van grotere
plannen maken!
Wat op de achtergrond aan het borrelen was in 2016, waarover werd gepraat en nagedacht, werd in
2017 meer zichtbaar. Als een plantje waarbij het eerste fris groene stengeltje boven de grond uitkomt.
Een eerste teken van leven… met ‘more to come’!
Die beeldspraak is natuurlijk mooi, maar wat is er nu precies echt gebeurd? Dat is te lezen in dit
jaarverslag. Maryosa is uitgegroeid tot een stichting met drie verschillende programma’s: het ‘school
support programma’, het ‘project support programma’, en het ‘financiële vaardigheidsprogramma’. In
het hoofdstuk ‘Resultaten’ wordt uitgelegd hoe Maryosa hiermee op drie verschillende manieren
werkt aan het ondersteunen van talent in ontwikkelingslanden. Ook bespreken we in dit hoofdstuk
welke resultaten we behaald hebben met betrekking tot naamsbekendheid en profilering.
Vervolgens bespreken we in het hoofdstuk `Achtergrondontwikkelingen en plannen` welke
beslissingen we genomen hebben met betrekking tot toekomstige handelingen van de Stichting. We
willen het beleid herstructureren om onszelf meer zekerheid te bieden, en tevens uitbreiden om een
nieuwe vorm van steun te kunnen verlenen.
Als eerste stellen we onze visie en onszelf in de volgende twee hoofdstukken voor.
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Doel, missie, en visie
Ons doel
De stichting heeft tot doel het ondersteunen en bevorderen van ontwikkeling van talent in
ontwikkelingslanden. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Missie en visie
Maryosa zet zich in voor een wereld waarin mensen zelfredzaam zijn en elkaar blijvend ondersteunen
en motiveren.
Maryosa wil doordringen tot de kern van een probleem en samen met de doelgroep zoeken naar een
oplossing. Op deze manier willen we de zelfredzaamheid bevorderen. Onze doelgroep zijn jongeren en
jongvolwassenen, met name in ontwikkelingslanden.
Wij geloven in de kracht van goed onderwijs voor de ontwikkeling van jongeren. Maryosa wil in eerste
instantie bevorderen dat jongeren hun talent kunnen aanspreken en ontwikkelen. Zo zullen zij niet
alleen een goede plek in hun samenleving kunnen bereiken maar ook zullen zij kunnen bijdragen aan
de ontwikkeling van die samenleving. Wij investeren in het individuele talent én in de kracht die in de
gemeenschap zit.
Waar een wil is, is een weg. Wij hopen veel gemotiveerde jongeren met een sterke wil tot steun te
kunnen zijn. Aan de weg zullen we samen bouwen. De bouwstenen van hun pad zijn: geloof in eigen
kunnen, autonomie, zelfredzaamheid, competentie-verbreding, verbondenheid, en continuïteit. Wij
dragen samen deze stenen aan, lopen zolang als nodig is met hen mee, en uiteindelijk wandelen zij
deze weg zelf uit.
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Medewerkers en vrijwilligers
Bestuur
Voorzitter:

Marie - Rose Boijens

Secretaris:

Chiara Krol

Penningmeester:

Mark Lambooij

Medewerkers
Vrijwillig
Projectmanager/ link Kenia-Nederland:

Lincolin Ondino Wamanya

Projectcoördinator:

Petra Wamanya – Hengsdijk

Algemene ondersteuning en advies:

Laurens R. Krol

Betaald
N.v.t.

Samenwerkingen
Young Dream Africa (www.facebook.com/youngdreamafrica): faciliterende grassroot-level organisatie
Ruiru, Kenia.
KingdomIT (www.kingdomit.nl): verzorgt de webhosting voor www.maryosafoundation.com
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Resultaten
Maryosa werkt zowel aan talentontwikkeling bij de enkeling als aan capaciteitsontwikkeling bij de
gemeenschap. In 2017 hebben we aan beide mogen bouwen door middel van de twee programma’s
die Maryosa aanbiedt: het school support programma en het financiële vaardigheids-programma.

School support programma
Het school support programma, het hoofddoel van Maryosa, richt zich op de talentontwikkeling van
gemotiveerde, getalenteerde jongvolwassenen. Deze jongvolwassenen willen graag studeren, maar de
middelen zijn in veel situaties afwezig of niet toereikend. Maryosa wil deze mensen (deels) financieel
ondersteunen, zodat ze hun leven met een juiste opleiding beter en gericht vorm kunnen geven, en
meer kunnen betekenen voor hun familie, hun netwerk, en hun gemeenschap.
Wij geloven in de kracht van onderwijs en in de kracht in ieder mens om zichzelf doelen te stellen. Wij
willen jongvolwassenen op weg helpen naar een verwezenlijking van hun ideaal, naar een zelfstandig
bestaan, en een kansrijke toekomst. Wij helpen graag, maar koesteren de eigen verantwoordelijkheid
en rekenen op de bereidheid opgedane kennis in te zetten voor de gemeenschap.
Met deze visie, hebben we in 2017 voor het eerst geïnvesteerd in de scholing van drie
jongvolwassenen.
1. Een Keniaanse vrouw van 20 jaar heeft door onze ondersteuning in 2017 het laatste halfjaar
van haar voortgezet avondonderwijs kunnen afronden. Zij heeft in december haar certificaat
mogen ontvangen.
2. Een Keniaanse man van 32 jaar heeft ondersteuning ontvangen voor zijn studie Leadership &
management. Hiernaast werkt hij onder jongeren.
“Het is mijn verlangen jongeren te helpen die opgroeien in eenzelfde omgeving als waar ik
opgroeide, en die daar dezelfde uitdagingen tegenkomen die ik ook tegenkwam. Ik wil hen
helpen een doel te vinden in het leven, dat ze toegerust worden op een manier die weer waarde
geeft aan hun leven.”
3. Een Keniaanse vrouw van 22 jaar heeft onze ondersteuning ontvangen voor haar studie Social
work & community development aan ZETECH University.
“Ik heb altijd sociaal hulpverlener willen worden, omdat ik het heerlijk vind om terug te geven
aan de gemeenschap. Maryosa sprong bij toen ik hen het meest nodig had. Ze hebben me de
kans gegeven om naar school te gaan, en Social work & community development te studeren.
Precies wat ik wilde!”

Project support
Ook jongvolwassenen die hun studie reeds afgerond hebben of voor om hun doelen te bereiken geen
verdere scholing nodig hebben kunnen door Maryosa ondersteund worden, mits zij aan onze criteria
voldoen. In deze categorie hebben wij in 2017 twee jongvolwassenen financieel ondersteund in hun
levensonderhoud, zodat zij een stabiele financiële situatie konden opbouwen. Van daaruit hebben zij
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door middel van werk en vrijwilligerswerk hun vaardigheden in het opzetten en managen van een
ontwikkelingshulporganisatie kunnen be- en uitoefenen.
“Maryosa heeft ons de kans gegeven onze missie verder uit te leven; jonge mensen ondersteunen,
empoweren en een goede invloed op hen uitoefenen. Door de steun die wij hebben ontvangen konden
ook wij een leven stabiel leven opbouwen, waardoor we nu de tijd en vaardigheden hebben om voor
anderen hetzelfde te doen. We zijn Maryosa heel erg dankbaar!”

Financiële vaardigheidsprogramma
Het financiële vaardigheidsprogramma richt zich op capaciteitsontwikkeling van de gehele
gemeenschap én op de enkeling. In 2016 en 2017 is door ons gewerkt aan het ontwikkelen van
materiaal voor een coachingstraject van 3 maanden, waarin de basis van financiële vaardigheid wordt
geoefend. Petra, onze onderwijskundige, heeft hiervoor uitgebreid onderzoek gedaan en het materiaal
ontworpen, uitgetest, en verfijnd. Het legt de basis voor bewust omgaan met geld. Deze
basisvaardigheden bestaan uit financieel overzicht, budgetteren, en sparen. De onderliggende kennis
wordt in ‘hapklare brokjes’ aangeboden in het materiaal. In het traject wordt door het stellen van
doelen die gefaseerd worden aangeboden gewerkt aan een proactieve houding en financieel
bewustzijn. Het doel is om tot een verantwoord budgetbeheer te komen, waarna eventueel
microkrediet of project support aangevraagd kan worden.

Coaching Nederland – Kenia
We zijn in het begin van het najaar van 2017 begonnen de Keniaanse student, die deels school support
ontvangt, ook te coachen in financiële vaardigheden. Een deel van de kosten van zijn opleiding draagt
hij zelf. Hij werkt namelijk ook als docent in Mombasa en Nairobi. Hij wil het financieel
vaardigheidsmateriaal graag implementeren in zijn werk. Daarom zijn we begonnen met het coachen
van deze docent, zodat hij het in zijn werk weer door kan geven aan anderen.
Tot dusver is het een leerzaam programma, zowel voor hem als voor ons. Zo lopen we bijvoorbeeld
tegen bepaalde uitdagingen aan, zoals internetconnectie en cultuurverschillen. Aan de hand van deze
ervaringen plannen we om de coaching in 2018 volledig naar Kenia over te hevelen, zodat docenten
en andere kernfiguren in gemeenschap deze taak van ons kunnen overnemen.
Hij zegt het volgende over het coachingstraject: “I am not through the whole program yet and I am
already learning a lot from financial capability, although discipline is a struggle. I can’t wait to teach
all that I am learning to others.”

Workshop en mini-conferentie Ruiru, Kenia.
In maart 2017 zijn Chiara Krol en Petra Wamanya-Hengsdijk naar Kenia gegaan. Het doel was het
financieel vaardigheidsmateriaal te introduceren en te kijken of ons doel en hun vraag matchen, en of
en hoe we dit kunnen optimaliseren.
In Kenia gearriveerd hebben we met Lincolin Wamanya en in samenwerking met de lokale faciliterende
organisatie Young Dream Africa een workshop georganiseerd in financiële vaardigheden.
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Het was een middagvullend programma waarbij zo’n 15 jongvolwassenen aanwezig waren. Wij hebben
hen onderwezen in de ‘basics’ van financiële vaardigheden.
Daarnaast werd er een dagvullende mini-conferentie georganiseerd door Maryosa, in samenwerking
met Young Dream Africa, Teen Impact Africa, en KingdomIT. In deze mini-conferentie heeft Maryosa
voor ongeveer 100 jongvolwassenen een introductie gegeven in financiële vaardigheden. Tevens
hebben we met jongvolwassenen over hun toekomstplannen gepraat en hen gewezen op de
mogelijkheid van school support.

Ontwikkeling logo en huisstijl
In 2017 is er een tijdelijk logo ontwikkeld. Deze zal op later tijdstip worden herzien tot een definitief
ontwerp.

Website en kerstkaartenactie
In november 2017 is de nieuwe, officiële website voor Stichting Maryosa (maryosafoundation.com)
online gegaan. De website zal de algemene plaats zijn waar algemene informatie te vinden is over
stichting Maryosa en haar projecten, en zal ook updates geven van de activiteiten.
De lancering van de website hebben we feestelijk aangekondigd met een kerstkaartenactie. Alle
vrienden en familie van het bestuur en de vrijwilligers, en alle overige geïnteresseerden, hebben een
persoonlijk geschreven kerstkaart ontvangen, met daarin een verwijzing naar de website.
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Achtergrondontwikkelingen en plannen
Financiële vaardigheidsprogramma als voortraject voor verdere ondersteuning
In 2017 heeft Maryosa een begin gemaakt met het experimenteren met en het implementeren van
het financiële vaardigheidsprogramma in Kenia. Na intensieve gesprekken met Lincolin, onze
Keniaanse vrijwilliger, over het verschil in cultuur tussen ons land en Kenia, besloten wij om
voorafgaand aan het verlenen van financiële ondersteuning aandacht te besteden aan budgetbeheer.
Omdat we de missie hebben duurzaam levens te veranderen, en niet alleen tijdelijk, zal in de toekomst
het financiële vaardigheidsprogramma als vereiste gelden om in aanmerking te komen voor verdere,
financiële ondersteuning. Alle personen die in aanmerking komen zullen eerst het coachingstraject
financiële vaardigheden doorlopen. In dit traject kan een basis gelegd worden in financiële
vaardigheden, zodat de deelnemer beter voorbereid is op het ‘werkende leven’ en de financiële steun
die na het succesvol doorlopen van het traject aangevraagd kan worden. Tevens krijgt de deelnemer
zo de mogelijkheid om ons zijn/haar intrinsieke motivatie en drive te laten zien.

Lokale uitvoering van het financiële vaardigheidsprogramma en lokale initiatiefneming
verdere projecten
Omdat het financiële vaardigheidsprogramma mede tot doel heeft de community te versterken op een
duurzame manier, is het in onze ogen erg belangrijk dat de lokale bevolking het programma draagt en
doorgeeft. Maryosa heeft ondervonden dat lokale coaches gemakkelijker aansluiting vinden bij de
deelnemers dan coaches vanuit Nederland. Daarom zullen wij in het voorjaar van 2018 een lang
weekend organiseren voor ‘leaders’, dat wil zeggen jongvolwassenen met een invloedrijke positie in
hun omgeving. Te denken valt aan: jeugdleiders in kerken, studenten met veel contacten op hun
school, en ontwikkelingswerkers in lokale organisaties. Deze jonge leiders zullen in een weekend door
het financiële vaardigheidsmateriaal ‘lopen’, om zo voorbereid te zijn op 3 maanden zelfstudie met
het materiaal. Na die 3 maanden kunnen zij, wanneer ze hiervoor de motivatie hebben en geschikt
zijn, de ‘titel’ coach krijgen voor Maryosa. Deze coaches zullen, zoals hierboven bij punt 1 beschreven,
potentiële studenten gaan coachen, in het hele land. Daarnaast kunnen zij als eersten
projectvoorstellen doen zoals hieronder beschreven.
We geloven dat de lokale bevolking zelf het beste weet wat goed is voor de gemeenschap. Lokale
individuen en organisaties kunnen in de toekomst voorstellen doen aan Maryosa voor financiële steun
bij hun project. Bij projecten die duurzaam zijn, de gemeenschap opbouwen, en waarbij de risico’s
goed in kaart zijn gebracht, zal Maryosa financiële ondersteuning kunnen bieden, gecombineerd met
advies, monitoring, en evaluatie. Project support zal uiteindelijk alleen daadwerkelijk plaatsvinden als
de kernfiguren van het project het financiële vaardigheidsprogramma succesvol doorlopen hebben.

Microkrediet
Naast school support en project support wil Maryosa ook mensen ondersteunen die na hun opleiding
een al dan niet zelfstandig bedrijf willen opzetten. Maryosa zal microkrediet gaan aanbieden aan
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personen die aan nog op te stellen criteria voldoen, nadat ook zij het financiële
vaardigheidsprogramma succesvol doorlopen hebben.
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Financieel verslag
Uitgaven
Conferentie Kenia:

€ 2 324,25

Scholing en talentontwikkeling:

€ 8 358,21

Administratie- en beheerskosten:

€ 376,74

Lening:

€ 1 000,00

Correctie:

€ 1 404,00

Totaal uitgaven:

€ 13 463,20

Inkomsten
Giften:

€ 1 550,00

Rente:

€ 248,19

Totaal inkomsten:

€ 1 798,19

Vermogen
Per 01-01-2017:
-

Bank:
Totaal:

€ 77 783,37
€ 77 783,37

Per 31-12-2017:
-

Bank:
Vordering:
Totaal:

€ 66 118,36
€ 1 000,00
€ 67 118,36
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