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Stichting Why Not zet zich in om de  sociaal-maat-
schappelijke positie van kinderen met een beperking 
in Kenia te verbeteren. 

Het is onze droom dat kinderen en jongeren met een 
beperking zichtbaar meedoen in de gemeenschap 
waarin zij leven. 

Dit willen we bereiken door kinderen en hun familie 
op maat ondersteuning te bieden. 

We investeren in en begeleiden projecten of initiatie-
ven die kinderen en hun ouders helpen bij het berei-
ken van een zo zelfstandig mogelijk bestaan.
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Why not… Sponsor a Child
Er worden maximaal 150 kinderen met een beperking 
ondersteund. In 2018  waren 91 kinderen gekoppeld aan 
een sponsorouder, school en/of bedrijf. Voor de 27  
kinderen die geen vaste sponsor hebben geldt dat de 
zorg uit het vermogen van de stichting bekostigd wordt.

Het proces rondom sponsorouderschap is opnieuw 
ingeregeld en AVG-proof gemaakt. De werkgroepleden 
werken nu met actuele informatie uit Kenia volgens een 
format. Dit maakt het schrijven van sponsorverslagen en 
het contact met de sponsorouders leuker en makkelijker.

Why not… Get it Tailormade
Binnen het project worden producten tegen een  
eerlijk maakloon door Why Not gekocht om vervolgens 
in Nederland verkocht te worden. De opbrengst van de 
producten vloeit terug in de stichting. De nieuwe  
productlijn is goed ontvangen. De babylijn wordt vooral 
in het netwerk verkocht. 

De verkoop van “oude” voorraad en nieuwe producten 
op markten blijft lastig. De bondgekleurde tassen en 
etuis zijn voor een beperkte groep consumenten  
aantrekkelijk. De tijdsinvestering in relatie tot de  
opbrengsten vraagt om een andere strategie. 

Why Not… Day Care
Voor kinderen en jongeren die zo zwaar beperkt zijn dat 
ze niet in aanmerking komen voor onderwijs is Why Not 
Day Care opgezet. Day Care wordt gerund door één van 
de moeders met ondersteuning van Why Not. 

In 2018 is besloten om Day Care te stoppen. Er zijn meer 
kinderen waarvoor deze vorm van dienstverlening 
geschikt is, maar om verschillende redenen is het voor 
ouders niet haalbaar om hun kind te brengen. Voor de 
vier kinderen die werden opgevangen is een andere 
oplossing gezocht. 
In 2019 onderzoeken de fieldworkers mogelijkheden 
voor een nieuwe vorm van dienstverlening om kinderen 
met een ernstige beperking te kunnen helpen.

Why Not… Give Medical Care
Om de beperkingen van kinderen te verminderen of te 
verhelpen biedt Why Not medische hulp, zoals therapie, 
ziekenhuisopnames, operaties, medicijnen en  hulp- 
middelen  in de vorm van brillen, rolstoelen of krukken.

Iedere dinsdagochtend is er fysiotherapie in de centrale 
ruimte van het kantoor. De moeders komen hier met hun 
kinderen naartoe. De fysiotherapeute behandelt de kin-
deren één voor één en leert de moeders hoe zij hun kind 
thuis kunnen helpen. Tegelijkertijd wisselen de moeders 
tijdens deze ontmoetingen ervaringen uit en versterken 
ze hun netwerk.



Why Not… Support  the Family 
Dit project omhelst micro-financiering door middel van 
spaargroepen. De vijf spaargroepen bestaan uit ouders 
en jongeren met een beperking. Zij worden begeleid in 
het starten en draaiend houden van een eigen onder- 
neming. De spaargroepen zijn geregistreerd bij “The 
Ministry of youth, gender and social services” en hebben 
elk een gezamenlijke bankrekening. Iedere groep  
bepaalt met elkaar het doel dat de spaargroep nastreeft. 
Een voorbeeld van een van de succesvolle onder- 
nemingen is het maken en verkopen van zeep.

Uitdagingen voor spaargroepen liggen op het gebied 
van:
• Het bijwonen van vergaderingen;
• Terugbetalen van leningen;
• Onderlinge samenwerking;
• Het handhaven van de groepsstatuten.

Afspraken 2019
• Why Not organiseert relevante trainingen;
• In het maandelijks overleg wordt de voortgang  
 en samenwerking besproken.

Why Not… Give guidance
Iedere dinsdag en donderdag vindt in Kenia de Activity 
day plaats. Tijdens deze bijeenkomsten voor ouders en 
kinderen wordt voorlichting geven over verschillende 
onderwerpen. Gericht op het vergroten van kennis en 
bewustzijn. 
Via persoonlijk gesprekken worden ouders en field- 
workers op de hoogte gehouden hoe het met hun kind 
gaat thuis en op school.

In augustus 2018 hebben de kinderen training gekregen 
op de volgende gebieden:
• Zelf- en seksueel bewustzijn;
• Uitdagingen verwacht in de adolescentiefase;
• Effecten van drugs- en middelenmisbruik.

Fondsenwervende activiteiten in NL
Naast de gebruikelijke activiteiten is er voor het eerst een 
pubquiz georganiseerd. Hiermee hebben wij een jonger 
publiek bereikt en een mooie opbrengst gerealiseerd.
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Stichting Why Not in cijfers

Maximaal 150 kinderen met een beperking en hun naasten.

In 2018 hebben we met elkaar hard gewerkt aan  het verbeteren 
van het proces rondom sponsorouderschap, de nieuwe  
website, de organisatie van een nieuw evenement en de  
verkoop van producten gemaakt in Kenia. De investering uit 2017 
op het project tailormade en de uitrol van nieuwe producten 
heeft het inzicht opgeleverd dat onder andere de nieuwe baby-
lijn en sleutelhangers positief beoordeeld worden Het verkopen 
van deze mooie producten blijft echter een uitdaging.

Ook was het een speciaal jaar omdat de stichting afscheid heeft 
genomen van voorzitter en oprichter Annemieke van Soest. Na 
zich acht jaar voor de volle 100% te hebben ingezet was het 
voor haar tijd de stichting over te dragen. 

In samenwerking met de fieldworkers zijn in 2018 alle projecten 
geëvalueerd en zijn verschillende voorstellen voor verbetering in 
daden omgezet. 

Graag spreek ik mijn waardering uit voor alle inzet, ambitie en 
professionaliteit van het Keniaanse team en onze vrijwilligers. 
Daarnaast wil ik de sponsorouders, donateurs, sponsoren en 
fondsen bedanken voor hun betrokkenheid bij onze kinderen en 
hun ouders.

Namens het bestuur,
Wendy Severs
Voorzitter

Kenia
• 5  Boardmembers;
• 4 Fieldworkers;
• 1 Fysiotherapeute. 

Nederland
• Raad van Advies;
• 5 bestuursleden;
• 1 Ambassadeur;
• 18 Vrijwilligers.



2018
A: INCOME GRANTS 2018 2017

Donations by organisations/companies/schools/churches 8437 11.925

Child Sponsorships 17128 20.745

Gifts 2890 925

Fundraising Koningsmarkt 454 573

Fundraising Lentefeest 0 650

Fundraising Christmas 0 1.705

Fundraising Pepernotenactie    1445 1.921

Sales/ Webshop 146 804

Additional fundraising 0 1.046

Fundraising other 475 2.300

Donations Kenya 664 148

Tailoring 0 12

Bank interest 24 0

Total 31.663 42.754

B:  Programmes

Medical costs 2.577 2.324

Medical care and assistance 99 244

Guidance therapy costs 228 186

Deceased child and parents sponsor 103 144

Expenses sponsorparent gifts/contact 146 80

Fieldworkers travelling and related costs 3.004 2.395

Fieldworkers salaries ans allowances 16.390 17.060

Volunteer allowances 225 51

Workshops and training - parents 169 357

Children school fees 3.267 2.734

Children diapers 684 935

Children's day care 207 348

Microfinance costs 0 60

Tailoring costs 0 462

Incidental costs 120 140

Sponsor a child school packages 117 1.933

Donations to other foundations 26 0

Field trips and parties - parents 312 270

Total 27.674 29.723



C: Administration

Office supplies/expenses 268 193

Telephone/internet 717 655

NGO_ordination Board (penalty & filling fees) 51 18

Staff medical costs 414 209

Staff training 300 0

Administration/meeting costs 0 11

Occupation costs - Office rent 1255 1.274

Printing and stationery 47 8

Electricity and water 85 76

Repairs and maintenance 0 81

Postage and courier 81 238

Audit fees 428 372

Office cleaning 111 112

Depreciation 353 358

Administration and accounting NL 303 303

Total 4.413 3.908

D: Finace

M-Pesa 0 1

Bank charges 175 71

Total 175 72

E: Management Costs (Overhead)

Office supplies/expenses 556 448

Bank charges 524 528

Exchange rate differences 178 135

Meeting costs 187 366

Insurance 200 200

Gift to Kenia 130 0

Total 1.775 1.677

Result for the year 2018: A minusB,C,D,E -2.374 7.374


