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In de Chepkorio Ambachts-
school worden kansarme 
jongeren uit de rurale ge-
meenschap in de regio opge-
leid tot metselaar, timmer-
man, elektricien, lasser, me-
taalbewerker, automonteur, 
kleermaker en/of kapper. 
Dankzij financiële steun van 
AFAS Foundation konden in 
december ‘17/januari ’18 
gereedschappen en materia-
len worden aangeschaft ter 
verbetering van de kwaliteit 
en capaciteit van het onder-
wijs. De leerlingen hebben 
zelf, onder begeleiding / in-
structies (training) van de 
leerkrachten, de schoolban-
ken gemaakt. Technisch 
gezien was het project daar-
mee voltooid. 

In de eerste week van juli is 
de ambachtsschool bezocht 
door Paul Sutmuller, onze 
penningmeester, en heeft de 
officiële oplevering van het 
project plaatsgevonden. 

In aanwezigheid van het 
hoofd van de Dienst Onder-
wijs en hoofd van de Dienst 
Publieke Werken van de 
gemeente Elgeyo-Marakwet 
evenals het voltallige school-
bestuur is het project geëva-
lueerd. De vertegenwoordi-
gers van gemeente, school-
bestuur, leerkrachten en alle 
leerlingen waren overduide-
lijk enorm blij, niet alleen met 
de opdracht (het zelf maken 
van schoolmeubilair) maar 
ook met het resultaat! 

 

De officiële afsluiting van het 
project vond plaats in een 
vergadering van het school-
bestuur waarna de over-
dracht van het schoolmeubi-
lair plaatsvond met het door-
knippen van een lintje én.... 
het planten van een AFAS 
Foundation - Van Doorn 
Stichting boom op het 
schoolterrein! Daarna werd 
de dag feestelijk afgesloten 
met muziek, dans en meer-
dere toespraken. 
 

Lees meer >> Chepkorio 

Feestelijke afsluiting project 
Chepkorio Ambachtsschool, Kenia 

Hoop voor gevluchte meisjes en 
jonge vrouwen in Tanzania 
 

De besnijdenis van Maasai en Abakuria meisjes vindt jaarlijks 
traditiegetrouw in december plaats. De Safe Houses in de 
Serengeti-regio in Tanzania hebben dan de handen vol aan de 
opvang van ca. 300 jonge meisjes die hiervoor vluchten. De 
helft kan na bemiddeling al snel weer naar huis, voor anderen 
duurt dat soms maanden. De afgelopen vier jaar heeft de Van 
Doorn Stichting twee Safe Houses in deze regio gesteund, 
mogelijk dankzij financiële steun van het Addo Kranendonk 

Fonds en de Soroptimist Club – West Betuwe. 

Beide opvangtehuizen hebben nu een recreatieruimte waar de 
jonge vrouwen en meisjes afleiding geboden wordt (spel, dans 
en zang) en vaardigheden leren (handarbeid en kleermaken), 
zodat zij in de toekomst in staat zijn hun eigen inkomsten te 
genereren. In 2018 ontvingen wij van de Soroptimist Club een 
tweede donatie waarmee extra trainingsmiddelen zijn aange-

schaft. 

Met deze hoognodige en 
effectieve hulp is er weer 
hoop voor de meisjes in 
de Serengeti-regio! 

 
Lees meer >> Safe Hou-
se & VTC in Mara-

Verslag van Paul’s projectbezoek aan 
Oost– Afrika in de zomer van 2018 
Van 26 juni t/m 16 juli 2018 heeft Paul Sutmuller, onze pen-
ningmeester, een bezoek gebracht aan lopende en potentiële 
projecten in Oeganda en Kenia. Het werd een heuse tournee 
door Oost-Afrika, want hij bezocht 3 locaties in West-Oeganda 
(vlakbij de grens met Congo), 3 locaties in Noord-Oeganda (bij 
de grens met Zuid-Soedan) en 4 locaties in West-Kenia 
(vlakbij het Victoria Meer). 

Wil je Paul’s reisverslag lezen? Kijk dan op onze website!  

Meer lezen over behaalde projectresultaten? 

Kijk op de website! 

http://www.afasfoundation.nl/
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/schoolmeubilair-voor-chepkorio-ambachtsschool,-kenia
https://soroptimist.nl/nl/clubs/midden-nederland/west-betuwe/
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/mara-bisdom-vtc,-musoma,-tanzania
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/mara-bisdom-vtc,-musoma,-tanzania
http://www.vandoornstichting.nl/nieuws/2018/august/projectbezoek-paul-aan-oost%E2%80%93-afrika
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten


Studiefinanciering 

Geslaagd of druk aan de studie!  
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In de 2e helft van 2018 
heeft de Van Doorn Stich-
ting opvallend veel initiële 
aanvragen ontvangen, met 
name uit Oeganda. Veel 
aanvragen konden we ech-
ter niet in behandeling ne-
men omdat ze niet aan de 
criteria voldeden (bijv. oplei-
ding te duur, te vroeg of te 
laat ingediend, etc.). 

Er zijn ca. 26 definitieve 
aanvragen ontvangen en 
hieruit zijn 10 studenten 
gekozen die in december 
een studiebeurs zullen krij-
gen t.b.v. hun opleiding die 
begin 2019 start. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2015 ontvingen wij een aanvraag voor 
studiefinanciering van de toen 25-jarige 
Juma Kisbao Kanunda uit Tanzania. Hij 
heeft  een 2-jarige verpleegopleiding ge-
volgd aan de Sumve School of Nursing and 
Midwifery in Mwanza Tanzania. In juli 2016 
is hij begonnen met de studie en in septem-
ber 2018 is hij geslaagd! 

 

I would like to thank you for big support 

that you helped me to pay for school 

fees. During my study thank you God be 

with you always, you have done wonderful 

changes to my  life I was not expected to 

reach in this stage but through the pow-

er of God and your great effort you  

enable me to complete my study. Through 

this I agree the statement that says: one 

who can change your life is unknown   

respect each other. I pray to you every 

day, God bless your hard works  and I 

beg you to continue helping disabled and 

orphans, also receive thanks from my 

mother, she thanks you a lot. I  was on 

final examination from 27th august to 

31st august 2018. 

Also I would like  to invite you on my 

graduation that will  be on 7th Septem-

ber 2018.at Sumve school of nursing  and 

midwifery  Mwanza Tanzania from morn-

ing to evening  you are welcome. 

Thank you, regards, Juma Kanundo 

Na de middelbare school wilde Ab-
dulbasit Wembi een opleiding gaan 
volgen om ‘agriculture teacher’ te 
worden op een middelbare school. Een 
z.g. landbouwleraar onderwijst 
verschillende vakken, zoals tuinbouw, 
dier- en plantwetenschappen, land-
bouwchemicaliën en landbouwtechno-
logie. Abdulbasit kreeg van ons een 
studiebeurs zodat hij in 2017 aan de 3-
jarige HBO opleiding kon beginnen 
aan de Kyambogo universiteit in Kam-
pala Oegnda. 
Op 11 december 2018 schreef hij ons: 

 

Dear sir, I am happy to inform you that 

the second semester of year two has 

ended and the university closed officially 

yesterday. 

The course of the semester has been 

good from the beginning to the end and 

am happy to inform you that we did all 

exams without any failure or obstacles 

We experienced some violence at school 

when students did strike in the middle of 

the semester due to the increase in uni-

versity dues but the situation was sorted 

out and everything came back to normal 

Next semester which is the first in the 

third year will begin on 21/Jan/2019. 

I once again thank you for your continued 

support and wish you a Merry Christmas 

and a Happy New year! 

Trazzy Achieng Millanya diende in 
2016 een aanvraag in voor een 
stuiebeurs voor de laatste 2 studie-
jaren van haar 4-jarige HBO-opleiding 
fysiotherapie aan de MOI University, 
School of Medicine in Eldoret Kenia. 
Door omstandigheden kon ze het cur-
susgeld voor het 3de en 4de studiejaar 
niet bij elkaar krijgen. De aanvraag 
werd gehonoreerd.Trazzy is inmiddels 
bezig met haar laatste studiejaar. 

In juni van dit jaar schreef Trazzy: 

 

Hi, am one of your beneficiaries from 

Kenya, Moi University, college of health 

sciences. Currently in third year,  this is 

because of the lecturers strike that ran 

from March to late May.  

I want to thank you so much for your 

support, because you've helped me 

through my education a great deal.  

I lost my Dad recently  and my family did 

not go through a hard time because you 

handled my fees. Thanks! 
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toegekende 
studiefinanciering

algemeen middelbaar LBO / MBO HBO / Universitair

 



Work in progress… projecten in 2018  
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De Levozy Self Help Group geeft sinds 2010 training aan 
straatkinderen in het Dagoretti-district van Nairobi, zodat 
zij automonteur, timmerman of naaister kunnen worden, 
Zij worden bovendien geholpen om werk te vinden en zo 
te re-integreren in de gemeenschap. 

In 2016 heeft de Van Doorn Stichting de organisatie gehol-
pen bij het verbeteren van hun trainingscentrum, De Ne-
derlandse stichting Tools to Work stelde hiervoor gereed-
schappen ter beschikking. In 2017 heeft de Stichting de 
organisatie geholpen een businessplan op te stellen, zodat 
het een duurzaam opleidingscentrum kan worden. In 2018 
zijn samen met Tool To Work extra machines en gereed-
schappen voor het trainingscentrum beschikbaar gemaakt, 
zodat een groter aantal jongeren een training kan volgen. 

 

Lees meer >> 

Vakopleidingen 
straatkinderen, 

Kenia 

Training verstandelijk beperkte  
jongeren in Sri Lanka 
 

Daya Mina zet zich al 25 jaar in voor een groep jonge 
mensen met een verstandelijke beperking.  De Van Doorn 
Stichting heeft sinds 2012 meerdere malen een financiële 
bijdrage geleverd aan Daya Mina, waarmee een aantal 
leerlingen een training in levensvaardigheden gegeven 
kon worden. Sommigen van hen zijn hier nu voldoende 
bedreven in om over te kunnen gaan tot het leren van con-
crete beroepsvaardigheden.  

In 2018 is besloten om Daya Mina te helpen bij de opzet 
van 3 trainingen (beschilderen van stoffen, kleding maken 
en brood bakken) voor 26 leerlingen. Over een periode 
van vier jaar zal de Stichting hiervoor € 1600 per jaar ter 
beschikking stellen. De trainingen zijn in 2018 gestart en 
zullen tot 2022 duren. Voor de komende drie jaar hoopt de 
Stichting donateurs en sponsoren te vinden. 

 

Lees meer >>  
Daya Mina-
centrum, 

Sri Lanka 

Van Merode College voor beroeps-
onderwijs in Bwera, Oeganda 
 

De Van Doorn Stichting is dit jaar een samenwerking aange-
gaan met het Van Merode College dat sinds 2015 beroepsop-
leidingen tot automonteur, timmerman, kapster en naaister 
verzorgt. De momenteel beschikbare middelen zijn echter te 
beperkt om goed vakonderwijs te geven.De Stichting heeft 
fondsen ter beschikking gesteld voor de aanschaf van hoog-
nodig trainingsmateriaal en gereedschappen. Hierdoor wordt 
het mogelijk om de komende 2 jaar meer dan 150 werkloze 
en arme plattelandsjongeren een opleiding te geven. 

De Stichting helpt het Van Merode College nu eerst bij het 
ontwikkelen van een school businessplan. Begin 2019 wordt 
het project afgerond met de ontwikkeling van de trainingsmo-
dules en de training van trainers. De benodigde fondsen zijn 
op € 125 na beschikbaar! Dat laatste ‘loodje’ hopen we 

nog dit jaar met een/enkele donatie(s) bij elkaar te krijgen! 

 

Lees meer >> 

Van Merode College, 

Oeganda 

Gereedschappen voor straat-
kinderen in Nairobi – Kenia 

Al sinds 2014 werkt de Van Doorn Stichting samen met 
GAAS-Mali om voor meisjes uit de Segou-regio in Mali de 
toegang tot onderwijs te verbeteren. Het project is gericht op 
armoedebestrijding door het vergroten van zelfredzaamheid 
en op het creëren van zo gelijk mogelijke kansen op onder-
wijs voor jongens en meisjes. Hoe meer drempels we weg-
nemen, hoe groter de kans dat meer ouders gestimuleerd 
kunnen worden hun dochters naar school laten gaan! 

Sinds 2017 werken we samen aan de bouw van extra klaslo-
kalen: de bevolking bouwt, de Stichting betaalt de bouwma-
terialen. De klaslokalen zijn nu voor 50% gereed en moeten 
eind 2019 af zijn. De fondsen hiervoor zijn gecommitteerd 
door ASN Foundation en Aalbers-Kersten Holding  (eige-
naar van onder meer restaurant In de Kazerne in Nijmegen). 

 

Lees meer >> 

GAAS-Mali 

Uitbreiding 
school in Noukoula – Mali 

Meer lezen over 
Daya Mina? 
Kijk op 
https://dayaminascjmservices.or

 
Steun de projecten van de 

Van Doorn Stichting ! 
 

IBAN: NL 71 RABO 0157 8489 14 

https://www.toolstowork.nl/
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/vakopleidingen-voor-straatkinderen,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/vakopleidingen-voor-straatkinderen,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/vakopleidingen-voor-straatkinderen,-kenia
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/training-verstandelijk-beperkte-jongeren,-sri-lanka
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/training-verstandelijk-beperkte-jongeren,-sri-lanka
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/training-verstandelijk-beperkte-jongeren,-sri-lanka
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/van-merode-college-voor-beroepsonderwijs-in-bwera,-oeganda
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/van-merode-college-voor-beroepsonderwijs-in-bwera,-oeganda
https://www.asnbank.nl/over-asn-bank/organisatie/asn-foundation.html
http://www.indekazerne.nl
http://www.vandoornstichting.nl/projecten/resultaten/verbetering-onderwijs-in-noukoula,-mali
https://dayaminascjmservices.org/


De missie van de Van Doorn Stichting is om een bijdrage te 
leveren aan de bestrijding van armoede door de financiering 
van onderwijs voor kwetsbare en kansarme jongeren in  on-
twikkelingslanden, zodat zij een betere kans krijgen om zichzelf 
en hun families in de toekomst te onderhouden.  

Tot onze doelgroep behoren jongeren van 12 tot 25 jaar, waar-
van de ouders de schoolgelden niet of moeilijk kunnen betalen, 
en instellingen (zoals ambachts-scholen, beroepsopleidingen, 
opleidingen voor gehandicapte kinderen) die financiële hulp 
nodig hebben om het onderwijs toegankelijk te maken voor 
kansarme jongeren. 

Van Doorn Stichting 
Postbus 301—6500 AH Nijmegen 

 
Contact: 

e-mail vandoornstichting@gmail.com 
website www.vandoornstichting.nl 
Facebook vanDoornStichtingNL 

Twitter @VanDoornSt 
 

KvK No. 09124064 
RSIN 810411945 
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Ton Slinger (onderwijs) 
Leo Kranendonk (financiën)  
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Learning Opportunity for 

Everybody 

Fondsenwerving in 2018 
De Van Doorn Stichting heeft zichzelf 
voor de periode 2017-2021 als doel 
gesteld om € 20.000 per jaar aan fond-
sen te werven. In 2016 hebben we € 
22.000 aan fondsen binnengehaald, in 
2017 € 28.000 en in 2018 € 12.000 
(dus in totaal € 60.000 in 3 jaar). 

 

Particuliere donaties en sponsoracties 
leverden de afgelopen drie jaar nage-
noeg dezelfde bedragen op; respectie-
velijk € 3.000 en € 5.000.  

De sponsoractie die in juli 2018 is ge-
houden ter gelegenheid van de 70ste 
verjaardag van Paul Sutmuller, de op-
richter van onze Stichting, leverde een 
prachtig resultaat op. En we zijn dank-
baar voor de donaties van de Kring-
loopwinkel Woudenberg, Diaconie De 

Voorhoef en van Aalbers Kersten Hol-
ding BV uit Nijmegen. 

Het verkrijgen van fondsen van bedrij-
ven liep in 2018 duidelijk achter op de 
voorgaande jaren, onder meer doordat 
sommige bedrijven waarmee de Stich-
ting tot op heden samenwerkte (bijv. 
Share4More/Rabobank) niet langer 
fondsen voor activiteiten zoals die van 
ons ter beschikking stellen. 

De Stichting is dan ook op zoek naar 
nieuwe (permanente) sponsors voor 
haar activiteiten. 

 

In het voorjaar van 2019 organiseert de 
Stichting een bijeenkomst met haar 
bestuursleden om haar fondsenwer-
vingsstrategie voor de komende tijd te 
bepalen. 

Bestuurswisseling 
In het najaar van 2018 is de bestuursfunctie van Lex Kranendonk overgenomen 

door Inge Willems. Wij bedanken Lex voor zijn bijdrage aan de Stichting en 
wensen Inge veel succes! 


