Stichting Welzijn Wajir/DAWN Matrix 2011-2015
Hogere doelen HD1 Het voorbereiden van
Welke
beleidsmakers in Wajir en op
maatschappelijke
national niveau op 1 miljoen
doelen worden
Wajirianen in 2017
gediend?

HD2 Het boeken van voortgang
inzake alle 8Milleniumdoelen
ondanks demografische
ontwikkelingen

HD3 Het in staat stellen van
DAWN partners om te groeien
in hun rol van hoeders van
ontwikkeling &

HD4 Het vergezellen van
Wajir op weg naar een nieuw
bestaan met respect voor
authentieke waarden

Project Doelen PD1 Een vredig, gezond, zelfredzaam, goed onderlegd Wajir
Waarom moet het
in 2020, dat capabel is om met de uitdagingen van de
project uitgevoerd
toekomst om te gaan.
worden?

PD2 In Nederland streven we naar sympathie en respect voor
mensen zoals in Wajir

Resultaten
Wat is duurzame
winst voor doelgroepen behaald
einde 2011?

Goed
beleid

Activiteiten

Voorzieningen
Capaci Mensen
-teits
winnen
opbouw

Welke activiteiten moeten uitgevoerd worden om de resultaten tot stand te brengen?

R1 ONDERWIJS diensten
zijn op peil met stedelijke
bevolkingsgroei en bereiden
Wajir voor op situatie 2020.

R2 GEZONDHEID in Makaror,
beleid Maternal Health en watsan
oplossingen zijn een voorbeeld
voor elders.

R3 VREDES opbouw richt zich
op GERECHTIGHEID op
grond van de grondwet in
veranderend Wajir

R4 LIVELYHOODS: Jeugd
en Beslisers zetten zich in
voor nieuwe bestaans wijzen
met lokale resources

A1.1 bepleit: meer meisjes
naar school; middelbare
gemengde dagscholen;
technisch, vrede en nomaden
onderwijs
A 1.2 Bouw of renoveer
klaslokalen &(meisjes)toiletten.
Bouw Makaror Mixed Day
Secondary School
Voorzie in schoolmeubilair
A1.3 maak middelbaar en
tertiar onderwijs toegankelijk
voor armen: Fee4Work &
Vouchers4Learning
A1.4 win jeugd voor relevante
beroepen en een grondwettelijk vernieuwd Kenya.
Ouders voor meisjes
onderwijs; inclusief onderwijs
A1.5 stimuleer technisch,
inclusief en computer
onderwijs; ondernemers
mentaliteit
A1.6 Kijk kritisch vooruit
samen met
beleidsmakers.Train DAWN
jeugd in visie op de toekomst

A2.1 beïnvloed op grond van
onderzoek: a/sanitatie b/
reproductieve zorg /TBA- training
c/ /Mirra,d/ FGM e/
psychiatrische patienten
A2.2 a/ Maak de Makaror
dispensary een voorbeeld. b/Doe
pilots Ecosan, putten , pompen,
bomen en heggen planten,
tuinen
A2.3 Steun Annalena Zorg
cursus via nieuwe groep zonen
en dochters van Annalena

A3.1 verbind vrede en
gerechtigheid met de
grondwet.Steun Wajir
Paralegal. Exporteer Vrede,
ook over de grens.
A3.2 Steun CEPAR; promoot
leerzame films en CD’s; Steun
Wajir Live; Promoot voetbal
uitwisseling

A4.1 beinvloed aandacht
voor nieuwe bestaanswijzen
op grond van Actie
onderzoek en eerdere
studies
A1.2 begeleid Jeugdleiders;
betaal excursies inzake
nieuwe bestaanswijzen; betaal
watervoorziening
jeugdcentrum
A4.3 Demonstreer Plastic
transformatie, Fencing.
Steun City Council in Waste
management.
A4.4 Steun Wajir100
campagne , Wajir Green &
Clean; en ‘’Iets uit Niets’’

A2.4 Campagnes: a/ ‘’Stop
burning plastic’’ b/Wajir Green;
c/inclusief disability beleid; d/anti
drugs/Mirra e/HiV/AIDS

A3.3 Maak vrede een export
product van Wajir. Breek de
marginalisatie en isolatie van
Wajir
A3.4 Promoot burgerschap
en de grondwet via Wajir Live
magazine, de lokale radio en
creatieve acties

Ombuig- Toekomst
en van
orientatie
diensten

A2.5 verbeterde diensten voor
A3.5 vernieuw peace
A4.5 bepleit omschakelingen
mensen met een handicap (met
monitoring; samenwerking
in de economie; promoot
APDK,SLF,HI,Rehab,WEDWG). tussen vredesinitiatieven,
livelihood inzichten bij
Steun vernieuwde Granniezorg
lokaal, nationaal , regionaal
beslissers en ambtenaren
A2.6 Steun Wajir Disabled
A3.6 Koppel DAWN aan NL
A4.6 Promoot inzichten
Welfare Group in het vorm
Actoren zoals HMA, Critical
Volkstelling, Climate/ conflict;
geven aan hun toekomst.
Mass, en IKV/Pax Christi
Mirra workshop,aquifer
Onderzoek TBA-beleid en
inzake Regio stabiliteit en
niveau en verkleinede
ecosan beleid
burgerschap campagnes
ecologisch draagvlak
Doelgroepen en actoren in DAWN netwerk: Jeugd, beleidsmakers, mensen met een handicap, Vrouwen, moeder en kind,grannies

Assumpties
Welke aannames moeten
gelden ten aanzien van
externe invloeden?
Voldoende Politieke en
economical stabiliteit in Kenia, in
de buurlanden en in de wereld
Samenwerking met DAWN en
andere Stakeholders blijft
conform ervaring tot nu toe
Geïdentificeerde obstakels (zie
lijst) niet onderschat.
Politieke verdraagzaamheid
jeugd blijft voldoende
Beoogde fondsen in Kenia en
NL blijven toegankelijk zoals
gebudgetteerd
Voedsel en waterhulp blijft
voldoende
Keniase en internationale
ontwikkelingskrachten blijven op
niveau
Acceptatie ‘’Something- 4Something’’ benadering groeit
naar verwachting. Partners
blijven geloofwaardig
Tijd, energie, gezondheid van
SWW en DAWN bestuur,
vrijwilligers en werknemers blijft
volgens verwachting
Gunstige klimaat condities
(einde aan de droogte,geen
overstromingen, of epidemieën
in deze periode)
Toegang tot politieke beslissers,
ontwikkelingskrachten in Wajir ,
religieuse, en traditionele
stakeholders blijft zo gunstig als
in de laatste 7 jaar

Goed
beleid
Voorzieningen
Capaci Mensen
-teits
winnen
opbouw
Ombuig- Toekomst
en van orientatie
diensten

R1 ONDERWIJS diensten zijn op peil met stedelijke bevolkingsgroei en bereiden Wajir voor op situatie 2020.
WIE in NL?
Wie in Wajir ?
HOE? Zie ook Masterplan Makaror Mxed Day (Technical)
Onderwijs Cluster:
Edu- cluster,1
Secondary School MMD(T)SS
Elly, Inge, Joke, Ad
A1.1 bepleit voldoende
Uitvoering door
DEO Abdi Goto , Dialoog/ beleidsbeinvloeding
leerkrachten; meer meisjes
Henk. Met accent in Habiba, Hussein *met Education Cluster DAWN,
naar school; middelbare
Maart en door
Aden , Habiba
*met District Education Officer en Abdi Goto
gemengde dagscholen;
bestuursleden in
Dagane, WPDA *Met Minister Mohammed Elmi
technisch onderwijs;
september
Commentaar op Education briefing Wajir East 2010
vredesonderwijs
A 1.2 Bouw of renoveer
Onderwijs cluster
Ouder
School en ouder comitees plannen, kiezen aannemer en
klaslokalen &(meisjes)toiletten. Voor MMDSS Elly
commitees,
voeren uit. DAWN bepaald prioriteiten, monitort rappporteert
Bouw Makaror Mixed Day
en begelieding van
headmasters,
over voortgang. Zie Prioriteiten DAWN 2010. a/ MMDSS
Secondary School
Henk
education
19.000(+15000vorig jaar) heeft hoogste prioriteit. bMakaror
Voorzie in schoolmeubilair
cluster DAWN
Primary12.000. c/ Voor Nuarani girls zijn er ge-earmarkte
giften we verwachten 5000
A1.3 maak middelbaar en
Uitgevoerd door
DAWN
Fee4Work 10.000 ; Vouchers4 learning 2.500. Er is nu een
tertiar onderwijs toegankelijk
Henk
educluster, ABE monitor om te zorgen dat F4W wordt wat het bedoelt te zijn ,
voor armen: Fee4Work &
+ Yusuf as F4W werkgelegenheid voor ouders om zelf schoolgeld te verdienen.
Vouchers4Learning
monitor
Zijn vergoeding is begroot op 1000 Euro
A1.4 win jeugd voor relevante Henk , aangestuurd Wajir Live
Monitoren: tonen actoren in Wajir het commitment dat we
beroepen en een gronddoor Edu cluster
DEO,Ouders.
verwachten? Stimuleren.
wettelijk vernieuwd Kenya.
Wajir East
WEDWG blijven stimuleren
Ouders voor meisjes
Disableds
onderwijs; inclusief onderwijs
Welfare Group
A1.5 stimuleer technisch,
Henk
Fatuma
Monitoren door Henk. Ondernemersmentaliteit op polytechnic
inclusief en computer
Polytechnic en
mogelijk via werknemer/ aannemer. Goed samenspel met
onderwijs; ondernemers
WEDWG
ministerie/ Moh.Elmi, maar management Polytechnic pakt het
mentaliteit
nog steeds niet op..
A1.6 A/ Kijk kritisch vooruit
Henk ,
A DEO, PC; DC; a/Lobby gesprekken
samen met beleidsmakers. b/ Youth Worker
DDO, District
b/ begeleiding en Trainingen met Youth Worker Sara
Train DAWN jeugd in visie op
Steering group
de toekomst
b/ DAWN Youth
EDSWW
EDAWN
Admin
YW

1

Budget Executive Director SWW voor Onderwijs EDSWW
Budget inzet Executive Director DAWN
Budget DAWN Administration & Lobby voor onderwijs
Budget Youth Worker voor onderwijs
Totaal begroting onderwijs

Waar zoeken
we geld?

Begroting
voor 2011

HvA begroting
(impulsis)

EDSWW 2
EDAWN
Admin3

Turing
SOSRV/ WG
Voor Nuarani

a/34.000
b/12.000
c/ 5.000
EDAWN,
Admin
EDSWW
10.000
2.500
1.000
EDSWW
Wajir live
begroting
YW
EDSWW

SOS RV
+?

Gemeente de
Ronde Venen,
impulsis

YW
HvA

HvA
YW

20.000
3.400
4.000
PM
90.900

Education Cluster = Habiba,Hussein Aden, Abdisalam Dagane, Adan Kassim, zitten tevens in District Education Board. In Nairobi: Hussein Sugow op Min van Onderwijs
EDSWWin deze kolom wil zeggen dat dit vooral werk van Executive Director SWW (=Henk) is, het verklaard dus zijn ‘’budget’’ onder aan de pagina , dat deels uit loon , deels uit
onkosten bestaat. Evenzo verklaart de afkorting YW dat deze activiteit gedekt wordt door de begroting van de Jeugdwerker, in 2011 is dat Sara Schoch. EDAWN= Executive
director DAWN (Abdi Billow Elmi) de vermelding veronderstelt zijn actieve inzet.
3 De vermelding DAWN in deze colom verwijst naar de onkosten pot van DAWN leden bijvoorbeeld voor Lobby en vervoerkosten dit valt onder Administrative Cost
2

2

Goed
beleid
Voorzieningen
Capaci Mensen
-teits
winnen
opbouw
Ombuig-en Toekomst
van
orientatie
diensten
4

R2 GEZONDHEID in Makaror, beleid Maternal Health en watsan oplossingen zijn een voorbeeld voor elders.
WIE NL? Health
Wie Wajir? Health HOE? Zie ook masterplan Makaror Health ; Lobby plannen
Cluster vacature +
Watsan
Maternal Health en concept aanvraag USAID/ maternal
Tom, Ans
Agroforestry4
Health (van HI)
A2.1 beïnvloed op grond van
a/ HvA
A+B +D+E Min
Op al deze terreinen samen met jeugd onderzoek doen en
onderzoek: a/ sanitatie beleid b en d/ liesbeth,
NKOAL; Dr.
met hen beslissers bezoeken. Vooral MNKOAL5.
b/ reproductieve zorg /TBAMarnix?, HvA
Florence; DSO; b/ Mirra campagne Women4Peace (W4P) kreeg onze steun in
training c/ /Mirra,d/ FGM e/ ,
c/ HvA
HI, Youth c/ W4P
Multi stakeholder workshop in Maart(HvA)
psychiatrische Patienten
e/Tom en Ans (?)
A2.2 a/ Maak de Makaror
HvA, Tom en Ans
A VHC makaror
a/ Makaror Clinic voltooien en locale funding zoeken van
dispensary een voorbeeld.
begeleid door
CDF, Save the children , MoH, door ABE + HvA; watchman
b/Doe pilots Ecosan, putten,
ABE
720; watertank 980
pompen, c/bomen en heggen
b/Water 12000 + pumps 5520 + ecosan campagnes 600
planten, tuinen
A2.3 Steun Annalena Zorg
HvA
Fatuma , Ibrahim, Zorg cursus Annalena kan nieuwe impuls krijgen vanuit
cursus via nieuwe groep
Dekha en
groep dochters en zoneen van Annalena. Zie verslag maart.
zonen en dochters van
echtgenoot
Oppakken tijdens bestuusbezoek september
Annalena
A2.4 Campagnes: a/ ‘’Stop
a Henk en YW
a/ City Council?
A Plastic project AREMO 5000
burning plastic’’ b/Wajir
AREMO b/
B Schrikdaar project 500 + Cath forestry 2 x 1260 = 2520
Green; c/inclusief disability
Mwangi c/ Sugow per jaar
beleid; d/anti drugs/Mirra
d/ W4P/ Y4P e/
C CBR guidelines 250
e/HiV/AIDS
Youth
D women4Peace mirra campagne
A2.5 verbeterde diensten
a/ Henk
A/ WEDWG/
A/ WEDWG lijkt gemotiveerd. Fatuma is een goede lobbyiste
voor mensen met een
b/ Sara, Henk
APDK/HI B/
die kan werken aan betere diensten voor mensen met een
handicap (met APDK, SLF,
Patrick, John,+
handicap, samen met APDK, Rukia en Hassan van NONDO
HI,Rehab,WEDWG). B Steun
Sr. Aquilina?
B/ Grannie werk is vernieuwd, meer Income generation maar
vernieuwde Granniezorg
vereist begeleiding. .Nu ook geld uit italie.
A2.6 Steun Wajir Disabled
HvA
a/ WEDWG,
A onderzoek in samenwerking met APDK en zo mogelijk
Welfare Group in het vorm
Liesbeth, Marnix
APDK, HI
Rehab, MOH, DEO, HI
geven aan hun toekomst. B
B HI, wedwg,
B Liesbeth leverde Studie, met hulp van HI en MNKOALl
Onderzoek TBA-beleid en
Hindia ?
zetten we om in USAID project
ecosan beleid
c DSO
EDSWW
Budget EDSWW voor Health
EDAWN
Budget EDAWN DAWN
Admin
Budget DAWN voor Admin & Lobby
YW
Budget Youth worker voor Health
Totaal begroting Health

Members Health , watsan, Agrofrorestry: Mwangi, Billow, Father Pedro, Hussein Aden
MNKOAL = Ministry of Northern Kenya and Other Arid Lands, Hon. Mohamed Elmi, Advisor Izzy Birch, DR. Florence voor het Health Department.
6 Afhankelijk van uitzending
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Waar zoeken
we geld?

Begroting
voor 2011

e/Tom en Ans
rest Impulsis

e/ 15.000(?)6

a,b, en a2.4b,
Hofste
Totaal 22.340

Forli ?

Plastic
sponsor
impulsis

a/ 2000
van Impulsis
b/ Altena fonds
staat garant, +
Edlef 3500

EDSWW
EDAWN
Admin
a 1.700
b 18.120
EDAWN
ESWW
Admin
1000
+ EDSWW

a5000+500
b2520
c250
d3000
YW
A 2.000
B 3.600
EDSWW
EDSWW

16.000
4.000
3.000
4.000
81.190

Goed
beleid
Voorzieningen

R3 VREDES opbouw richt zich op GERECHTIGHEID op grond van de grondwet in veranderend Wajir
WIE? NL Henk
Wie Wajir?
HOE? Zie ook aanvraag Amkeni Wakenya
(met Ad, Roos,BJ )
WPDA7
A3.1A/ verbind vrede en
Henk ( lobby)
WPDA,
C O.a. door het promoten van de film ‘’nabat from wajir’’, maar
gerechtigheid met de
Ondersteuning door
CEPAR, Wajir
vooral via de groep Fragiele staten ( Marije Balt)8
grondwet.B/ Steun Wajir
Ad, Roos BartJan
Live
Paralegal. C/ Exporteer
Vrede, ook over de grens.
A3.2 a/ Steun CEPAR;
Ad / Henk
CEPAR /
AHelpen geld te vinden via Ambassade uitgevoerd maart
b/promoot leerzame films en
B Dirk en Gerdie
Dekha Ibrahim B Promoot Ask Y? en Nabat from Wajir ( oa in NL)
CD’s; c/Steun Wajir Live; d/
C Wajir Live magazine 4 X 900 = 3600 nog 1600 tekort.
Promoot voetbal uitwisseling
D In samenwerking met Pax Christi/ IKV zoek steun bij een
sport envrede project

Capaci Mensen
-teits
winnen
opbouw

A3.3 Maak vrede een export
product van Wajir. Breek de
marginalisatie en isolatie van
Wajir
A3.4 Promoot burgerschap
en de grondwet via Wajir Live
magazine, de lokale radio en
creatieve acties

Henk/ Ad
Fragiele staten

ABE
Selectie Y4P

A ( onderdeel van het plan Fragiele staten)
B dit jaar slechts 500 voor participatie (van Community radio en
Wajir Live) in Pastoralist week

HvA, Ad

Ombuig-en Toekomst
van
orientatie
diensten

A3.5 Steun vernieuwing in
Peace Monitoring; stimuleeer
samenwerking tussen
vredesinitiatieven, lokaal,
nationaal , regionaal
A3.6 Koppel DAWN aan NL
Actoren zoals HMA, Critical
Mass, en IKV/Pax Christi
inzake Regio stabiliteit en
burgerschap campagnes

HvA, Ad

Billow, Wajir
live,
community
Radio NL
Ambassade
WPDA , Youth
of DAWN

Artikelen van Wajir Live kritisch lezen en op reageren, soms
onderwerpen / info aan dragen. Maar eigen beleid
respecteren.b uit proberen wat er via Community radio kan ; c
proberen UNDP gelden voor burgerschapskunde te
prolongeren voor Wajir (Amkeni Wakenya )
Voortgaande verankering van financiering peace monitoring in
de samenleving van Wajir. Betere integratie van vredeswerk
van WPDA,met GoK, Aldef, VsF, Oxfam, Arid Lands, Pax
Christi/IKV, Fragiele staten, via Herrio Model

ABE / Hussein
Aden

A zie A3.1 en A3. 3 vooral actie verwacht van ABE , aan te
sturen door HvA. B/ Deels gedaan tijdens januari reis, follow-up
door ABE en HvA

HvA

Budget EDSWW voor Peace
Budget EDAWN voor Peace
Budget Youth worker voor peace
Totaal begroting Peace
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Waar zoeken
we geld?
Impulsis

Begroting
voor 2010
EDAWN
EDSWW

a/ PM
b/ ?
c/GemRV
d/ ?

A PM
B 2000+100
C 2000
C 1600
D 3000

a/
b/ ? ( potje is
op)

a/EDAWN+
EDSWW
B 2000
a/,b/. c/,
EDSWW +
EDAWN

a/ tekort

a/ 6000
b/EDAWN+
EDSWW

EDAWN +
EDSWW

3.000
3.000
PM
22.700

PEace Building &conflict management, Hussein Aden , Billow and Mwangi represent WPDA
Fragiele staten is een groep binnen MinBuZadie mogelijk geld heeft voor een grote zorg’’ escalerende conflicten in Somalie. WPDA is in staat van onder op met de moraal die
nog in de clans aanwezig is te werken aan stabiliteit. ABE moet de lobby hiervoor doen, Henk begeleid.
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Goed
beleid

R4 LIVELYHOODS: Jeugd en Beslisers zetten zich in voor nieuwe bestaans wijzen met gebruik van lokale resources
WIE? NL: Ad
Wie in Wajir ?
HOE?
Henk, Sara
A4.1 beinvloed aandacht
Henk
CEPAR,ABE,
a/ CEPAR doet Action research waar nieuwe inzichten
voor nieuwe
Fatuma, Sheikh
uitkomen. DAWN Leden ABE en Fatuma doen mee. Studie
bestaanswijzen op grond
Abdiwahab
Sheihk Abdiwahab naar pastoralisme als uitstervende
van Actie onderzoek en
ABCIC- Maria/
livelihood. Henk begeleid. ABCIC zal onderzoek doen naar
eerdere studies
Kage
ecologie dat ze zelf financieren

Voorzieningen

A1.2 a/ begeleid
Jeugdleiders; b/ betaal
excursies inzake nieuwe
bestaanswijzen; c/
jeugdcentrum

Sara
Henk

Capaci
-teits
opbouw

A4.3 Demonstreera/ Plastic Sara, Sjaak en
transformatie, b/Fencing
andere stout leden
c/Steun City Council in
Waste management.

Oude en nieuwe
jeugdwerkers/
leiders uit circuit
DAWN
c/= stuurgroep
jeugdcentrum
City council

Waar zoeken
we geld?

Begroting
voor 2010
A PM
B EDSWW +
EDAWN

a/ sara twee perioden van 3 maanden
b/ excursies naar projecten voor nieuwe livelihoods als we
geld vinden
c/ Sara probeert Jeugdbeweging in kaart te brengen en te
begeleiden , vooral via het JeugdCentrum,

50%via Sara
b/ ?

a/ YW
b/ 2000
c / YW

a/ zie health
. b/Waste management wellicht via Stout

Nog geen
sponsor

a/ YW
b/ YW
stout/YW

Mensen
winnen

A4.4 a Steun Wajir100
campagne b/ Wajir Green
& Clean; c Iets uit Niets

Sara
Henk

a/ Wajir life
b/ABCIC
c/ AREMO +
Wajir Life

a/ interviews met elders over historie Wajir en lokale mythen
b/ ABCIC zoekt geld los van onze begroting voor groot Eco
project. c/ Sara’s vermogen Iets uit Niets te maken stimuleert
(beter )gebruik van lokaal voorhanden midden zoals afval.

Ombuig-en Toekomst
van
orientatie
diensten

A4.5 bepleit
omschakelingen in de
economie; promoot
livelihood inzichten bij
beslissers en ambtenaren
A4.6 Promoot inzichten
Volkstelling, Climate/
conflict; Mirra workshop,
aquifer niveau en
verkleinend ecologisch
draagvlak

Henk, Sara, Sjaak

jeugdgroepen ,
PC, DC,
minister, DDO,
PSO, Clerck

vooral via lobby, onderzoek en gesprekken, met inschakeling
van jeugd gesprekken met hoge beslissers. En mideen kader.
Zo mogelijk weer een workshop voor de District Steering
Group.

EDSWW
YW

Henk, Els

a,b,c,d,: Aldef ,
DSG, ARid
Lands , CEPAR

a,b,c,d, Lijkt op A4.1 maar niet identiek.
Volkstelling (b) afhankelijk van publicatie resultaten. Uitleg en
interpretatie kan veel invloed hebben. Waterstudie ( c) door
BAM hopen we te pakken te krijgen d/ is actie onderzoek, maar
zal vooral in de komende jaren vrucht dragen.

HvA

Budget deel EDSWW voor Youth
Budget Youth Worker
Budget EDAWN
Totaal begroting livelihoods
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Waste
management?
a/ ?
b/ ABCIC
c Sara en Hva

a/ 1000
b/ PM
c/ YW +
EDSWW

6.000
7.000
2.000
18.000

Samenvatting van de begroting
uitgaven

bestuurskosten9

Verwachte inkomsten per bron

8.000

Capaciteits opbouw en
onderwijs

90.900

Gezondheid en welzijn

81.190

Vrede en gerechtigheid
,burgerschapskunde
good governance

22.700

livelihoods

18.000

impulsis
Impulsis onderwijs
Turing
SOS RV/WG
School Renswoude
Wilde Ganzen
tekort
Impulsis Health
Uitz. Fam B.
Hofstede
Forli
Kentalis
Edlef (voor grannies)
Tekort
Haella
Gemeente RV
Rotary veenendaal
Tekort

Nog te
werven

Aanvraag bij
Impulsis

5.400

2.600
30.300

34.000
4.000
1.000
12.000
9.600
27.100
15.000
22.340
1.000
2.000
3.500
10.250
4.000
2.000
1.000
15.700

Totaal
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220.790

Sara’s pot 1% /Lions
Keizersgrachtkerk
Tekort

3.500
2.000
105.340

12.500
55.450

60.000

We begeleiden de komende jaren DAWN partners in het zelf zoeken van financiering binnen en buiten Kenia. De mogelijkheden hiervoor zijn de afgelopen jaren
gegroeid. De Nederlandse Ambassade finaciert bijvoorbeeld via UNDP in een ‘’good governance project , ‘’Amkeni Wakenya’’ Waar we voor 2012 voor het programma
gerechtigheid en vrede geld uit binnen hopen te halen.
Onze partner WPDA heeft voor 2009, 2010, en 2011 verschillende zelfstandige financieringscontacten gevonden die niet meer via onze begroting lopen.
Handicap International doet in Garissa een groot Maternal Health project waarvoor ze geld vroegen bij USAID. Als dat slaagt zijn zij bereid met ons samen en andere
overheidspartners in Wajir iets soortgeleijks uit te voeren.

Bestuurskosten betreft vooral PR, dus jaarverslag, folder, website, promotiemateriaal ( etalage) en accountantskosten. Deze kosten helpen mee het tweede projectdoel te
realiseren: In Nederland Streven we naar sympathie en respect voor mensen zoals in Wajir.
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