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Voorwoord  
2020 is de boeken in gegaan als het jaar van Corona. Onmiskenbaar. Ook voor HelpTeamWork. 

Natuurlijk zijn wij met HTW ook niet ontkomen aan de gevolgen van het stil leggen van een groot 

deel van de maatschappij en economie. De gevolgen van Covid-19 merken we op verschillende 

manieren. Hoe? 3 voorbeelden. 

Een open deur: we hebben nog nooit zo weinig fysieke overleggen gehad als in de periode april t/m 

december. Echt ongekend. Je weet en voelt dat verschillende mensen en bedrijven onder druk 

stonden en staan in deze tijd. De zware druk om deze grote crisis, zowel financieel als mentaal, zo 

goed mogelijk door te komen. Al met al heeft dat mede doorgewerkt in onze momenten van overleg. 

Daarnaast konden verschillende waardevolle events niet doorgaan, zoals bijv. presentaties, markten 

en acties. Normaliter stuk voor stuk mooie kansen om te laten zien en delen wat we samen met 

HelpTeamWork doen en realiseren. Erg jammer dat dat dit jaar is weggevallen, tegelijkertijd ook 

volstrekt logisch en begrijpelijk. 

En een direct gevolg van het plotselinge ontbreken van die events is dat er daarmee meteen ook 

wezenlijk minder bijzondere donaties zijn binnen gekomen. We zien daarin een duidelijk verschil 

t.o.v. alle voorgaande jaren. 

Ondanks de wereldwijde rem hebben reguliere en praktische zaken binnen HTW toch gewoon 

doorgang kunnen vinden. Bijvoorbeeld: communicatie & financiële verantwoording door 

projectleiders SoL in Kenia en Nederland, stortingen project, automatische incasso’s, boekhouding, 

werven van nieuwe betrouwbare teamleden, kennisoverdracht, onderhoud website, nieuwsbrieven 

maken e.d. Gelukkig maar. 

En natuurlijk de verkoop van Jeany’s. Ondanks dat het ietsje achterbleef t.o.v. voorgaande jaren liep 

dit ogenschijnlijk door alsof er bijna niks aan de hand was. Het overgrote deel van onze populaire 

schoenslofjes is geleverd aan de kinderopvang. Uit onze overschoenen-verkoop is ook gebleken dat 

deze bedrijfsbranche gedurende de crisis redelijk goed door heeft gedraaid. Verkoop van Jeany’s 

binnen een redelijk stabiele branche. Dat gelukje hebben we dan toch ook maar weer gehad. 

Ook ons project in Kenia heeft de nodige uitdagingen moeten doorstaan en overwinnen in dit door 

Corona gedomineerde kalenderjaar. Je leest er alles over in onze nieuwsbrieven. 

In dit vrijwilligerswerk dat we mogen doen komen voor ons een paar woorden steeds weer terug. 

Zoals bijvoorbeeld: teamwork, helpen, samen, doorzetten. Maar zeker ook: dankbaar. 

Hoewel dit beslist geen fijne periode was en is, zijn we toch vooral super dankbaar. Ondanks alle 

zorgen die het ‘C-virus’ met zich heeft meegebracht hebben we ons als bestuur nooit direct zorgen 

gemaakt. Gezondheid is natuurlijk het belangrijkste. En hier hebben we tegelijkertijd ook het minste 

invloed op. Zeker in deze tijd. Zolang de gezondheid van iedereen goed mag blijven, hebben we het 

volste vertrouwen in wat we samen doen. 

HelpTeamWork is gebouwd op het fundament van de steun van trouwe teamleden en vaste, trouwe 

donateurs en sponsoren. Het is precies dát fundament dat er voor zorgt dat we ondanks één van de 

zwaarste stormen ooit  toch ‘gewoon‘ onze koers kunnen blijven houden. Samen met jou kunnen we 

onze mensen ‘gewoon’ blijven steunen en geven. Juist in dit crisisjaar zie je de grote kracht van 

HelpTeamWork: samen! 
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Gewoon? Nee, gewoon is het nooit voor ons geweest en gewoon zal het nooit voor ons worden. Van 

begin af aan zijn we dankbaar. Heel bewust. Dankbaar voor alle trouwe steun en support. We zijn jou 

dankbaar voor dát wat we samen mogen doen. En voor dát wat we samen mogen betekenen. 

 

Warme groet, 

Folkert 

Namens het bestuur  
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Ondanks corona  
2020 was het jaar dat het coronavirus wereldwijd 

toesloeg. Ook voor de tien kinderen in gezinshuis 

Springs of Life in Kenia, dat door de Stichting 

HelpTeamWorkal jarenlang wordt ondersteund.  

De kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 20 jaar 

konden niet naar school en moesten thuis blijven. 

Probeer maar eens  tien jongens en meisjes, 

waarvan de meesten pubers, een jaar lang in een 

niet al te groot huis bij elkaar te houden zonder 

dat ze elkaar in de haren vliegen en de verveling 

toeslaat. Hetis met hulp van beide plaatselijke 

begeleiders en de twee mama’s goed gegaan.  

Aan de lokale projectleiders Rhoda en Paul 

Kitiliiszelfs een ode uitgebracht door het 19-jarige 

gezinslid Zena. Zij kwam tien jaar geleden als een 

jong en verlegen meisje binnen, maar het was al 

vanaf het begin duidelijk dat ze prachtig kon 

zingen. Wanneer ze zingtis ze zelfverzekerd en 

straalt vertrouwen uit. De afgelopen jaren is ze 

zelfs muziek gaan schrijven en één van haar songs 

heeft als titel ‘Leo ni sikupoa”, wat betekent 

“vandaag is een mooie dag”. Tijdens het 

coronajaar heeft ze dit in de tuin van het gezinshuis gezongen uit dankbaarheid voor Rhoda 

en Paul en daarvan is zelfs een video gemaakt, waar het plezier en de levensvreugde van af spat. Te 

zien op youtube: https://youtu.be/P154LWySg-c 

 

Wereldwijd werd als reactie op het coronavirus het 

Zuid-Afrikaanse dans- en muzieknummer de 

JerusalemaChallenge uitgevoerd. De officiële videoclip 

van het lied werd in het coronajaar meer dan 100 

miljoen keer bekeken. Wie herinnert zich niet de 

dansende ziekenhuismedewerkers met mondkapjes 

van het Radboud UMC Nijmegen?: “Stay strong, keep 

safe!”Ook de kinderen van Springs of Life hebben de 

dans ingestudeerd en uitgevoerd met een ritmegevoel 

waar we als West Europeanen alleen maar jaloers op 

kunnen zijn. Zelfs Paul, allesbehalve dansfan, deed uitbundig mee. Ook op video te zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=qoHS6aFXy0Y 

 

 

Zena 

https://youtu.be/P154LWySg-c
https://www.youtube.com/watch?v=qoHS6aFXy0Y
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Covid-19 in Kenia  
Eén van de eerste maatregelen die de overheid van Kenia eind maart 

nam na het uitbreken van corona was een volledige lockdown. Er werd 

een reisverbod ingesteld en iedereen moest zoveel mogelijk thuis 

blijven. Dat had direct grote gevolgen voor het gezinshuis SOL. Op dat 

moment was mama Mary op vakantie bij haar familie, maar kon ze 

vanwege het reisverbod eind april niet terugreizen naar SOL. Haar 

vervangster mama Leah kon ook niet terug naar haar eigen huis en is 

tot en met juli gebleven toen mama Mary weer in SOL was. Mama 

Leah heeft tot volle tevredenheid van de kinderen haar werk gedaan 

en de kinderen waren gek met haar. Ook waren ze blij toen ze mama 

Mary weer konden begroeten aan de poort van hun gezinshuis. Mama 

Mary is al jarenlang een rots in de branding in SOL en HTW is dankbaar 

dat er nu nog een moeder is die de rol van Mama Mary naadloos kan oppakken 

wanneer ze vakantie heeft.  

Ook de scholen gingen dicht en er moest in het gezinshuis 

voor de tien kinderen thuisonderwijs worden 

georganiseerd. De digitale infrastructuur in Kenia is anders 

dan in Nederland en elk kind heeft zeker geen eigen tablet 

of ipad. Gelukkig beschikt Rhoda over een goede pc en 

printer en kon ze voor alle kinderen het huiswerk 

uitprinten. Er gingen stapels papier doorheen. De 

woonkamer van het gezinshuis werd omgebouwd tot een 

klaslokaal en Rhoda, Paul en de mama’s Leah en Mary 

hielpen de kinderen bij hun huiswerk. Rhoda en Paul 

kwamen bijna dagelijks naar SOL, maar hielden wel 

afstand met inachtneming van alle hygiënemaatregelen. 

Paul is jarenlang leraar geweest en kon nu als thuis-leraar 

de kinderen goed helpen bij hun schoolopdrachten. Vooral 

voor de jongens is het prettig dat een man hen kan 

begeleiden en niet alleen met hun schoolwerk, maar ook 

bij vragen m.b.t. hun puberteit. Hij is een belangrijke 

vraagbaak voor de opgroeiende jongens en praat met hen  

over alles wat ze tegenkomen in hun puberteit. Dit wordt 

door de jongens erg gewaardeerd in deze fase van hun 

leven, waarin er veel veranderingen plaatsvinden zowel fysiek als emotioneel. 

Naast hun schoolwerk moesten de kinderen ook bezig worden gehouden. Meestal werd in de 

ochtenden het schoolwerk gedaan en ’s middags was er ruimte voor klusjes en andere activiteiten. 

Om de eentonigheid te doorbreken werden de kinderen door Rhoda en Paul uitgedaagd iets te doen, 

waarmee ze zichzelf konden laten zien. Behalve de twee jongsten heeft ieder kind een keer een 

maaltijd klaargemaakt voor de hele groep. Ook zijn ze bezig geweest met het maken van kleding en 

sieraden. Gelukkig is het gezinshuis ommuurd en konden de kinderen veilig naar buiten in de tuin. 

Geen van de kinderen is met het corona-virus besmet geraakt. Wel konden Rhoda en Paul in 

november een aantal weken niet naar SOL omdat ze besmet waren geraakt en in hun eigen huis in 

isolatie moesten blijven.   

Mama Leah 
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Om de verveling te doorbreken hebben de kinderen in de zomer enkele dagen gelogeerd bij Paul en 

Rhoda thuis. Even in een andere omgeving heeft ze goed gedaan. Ze hebben meegeholpen in de 

grote groentetuin van Paul en Rhoda. Veel producten uit deze groentetuin kwamen rechtstreeks op 

de tafel in SOL. 

Met de kinderen gaat het goed. Twee kinderen blijven cognitief wat achter bij hun leeftijdsgenoten. 

Voor de rest doen de kinderen het op school  goed. Ook zijn er bij enkele kinderen wat problemen 

met hun zintuigen, maar daaraan wordt voldoende aandacht gegeven. Een bril of gehoorapparaat 

kan al een groot verschil maken. De kinderen ontwikkelen zich goed en zijn zich steeds meer bewust 

van hun unieke persoonlijke kwaliteiten.  

Een bijzondere activiteit in 2020 was de professionele fotoshoot van de kinderen. Er zijn prachtige 

foto’s van hen gemaakt. Ze dragen op de foto’s traditionele kleding die hoort bij de stammen en de 

regio waar ze vandaan komen. Ze hebben ontzettend veel plezier beleefd aan deze fotosessie en het 

is opvallend hoe zelfverzekerd ze zich presenteren. De kinderen durven zich gemakkelijk te laten 

zien. Ze hebben een eigenwaarde ontwikkeld die ze goed van pas zal komen als ze in hun verdere 

leven een plek moeten zien te vinden in de Keniaanse samenleving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel het niet altijd leuk was binnen te moeten blijven beseften de kinderen binnen de muren van 

SOL hun bevoorrechte positie in vergelijking met andere Keniaanse kinderen. Kenia is een arm land 

en werd hard getroffen door het coronavirus. De belangrijkste maatregel van de overheid was een 

totale lockdown, maar dat is in de onhygiënische overvolle steden moeilijk te handhaven. Mensen 

moeten toch naar de markt voor hun voedsel. Sommige politici bekritiseerden de lockdown en 

wilden de economie niet op slot zetten omdat bedrijven in problemen kwamen, de werkeloosheid 

snel toenam en er zelfs gebrek aan voedsel ontstond. Kenia kent geen steunpakket voor bedrijven of 

uitkeringen aan mensen die zonder inkomen komen te zitten. Kenianen stierven niet alleen door 

corona, maar ook als gevolg van hongersnood. De meeste mensen en families moesten zichzelf zien 

te redden zonder veel hulp of steun van de overheid of andere instanties. 
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Het gezinshuis SOL  
In 2020 was het gezinshuis Springs of Life (SOL) het enige project van HelpTeamWork. Eerdere 

projecten in de derde wereld zijn afgerond en voor de komende jaren zullen mogelijk nieuwe 

projecten worden opgestart; daarvoor zijn de financiële middelen aanwezig, maar is meer 

bestuurskracht in Nederland nodig om dit professioneel te kunnen begeleiden. De ondersteuning van 

SOL in Kenia wordt ondertussen voortgezet totdat alle tien kinderen in staat zijn op eigen benen te 

staan. 

In 2019 liep de communicatie en verantwoording vanuit Kenia naar de Stichting HelpTeamWork in 

Nederland niet optimaal en moesten er duidelijker afspraken worden gemaakt met de lokale 

projectleiding van SOL. Dit heeft in 2020 tot goede verbeteringen geleid. De afspraken werden goed 

nagekomen en dat gaf over en weer een goed gevoel. Als gevolg van corona kon het project in Kenia 

niet vanuit Nederland worden bezocht, maar de lijntjes werden met behulp van mail en whatsapp 

kort gehouden en dat was belangrijk omdat er geregeld afstemming nodig was. 

De inzet van Rhoda en Paul is ook buiten SOL opgevallen. Rhoda werd in 2020 genomineerd voor de 

Hermann Gmeiner Award 2020.  Deze award wordt al meer dan dertig jaar wereldwijd toegekend 

door SOS Children’sVillages (SOS Kinderdorpen) aan mensen die zich inzetten voor het welzijn van 

anderen en voor een betere samenleving.  

Er waren wereldwijd meer dan 200 van deze ‘heroes’ aangemeld, waarvan er 60 werden 

genomineerd waarna 4 mannen en 4 vrouwen tot de finale doordrongen; Rhoda Namtende (49) was 

een van de finalisten. Uiteindelijk moest ze alleen een vrouw uit Kazachstan en Kroatië voor laten 

gaan.  

Als klein meisje leefde ze op straat, was arm en ondervoed. Ze is 

opgevangen doorSOS Kinderdorp in Mombasa en heefthierdoor 

zowel primair als secundair onderwijs kunnen volgen en daarna 

een eigen zelfstandig leven opgebouwd.  

Haar ervaringen als kind in het kinderdorp hebben haar 

geïnspireerd zich in te zetten voor kinderen met dezelfde 

achtergrond als haarzelf.Mede door haar initiatief is het gezinshuis 

SOL in 2012 opgericht. In een interview zegt ze zelf daarover: “I 

was inspired by the level of sacrificepeople made to make me who 

I amtoday. Someonesacrificesto take me throughmy life, until I was ableto stand by myself as a 

member of society. Sogiving back to society is somethingthatreallyinspires me.” 

(https://www.sos-childrensvillages.org/who-we-are/hermann-gmeiner-award/2020-hermann-

gmeiner-award) 

 

Investeringen in SOL  
Maandelijks wordt door HelpTeamWork een vaste bijdrage van € 950 overgemaakt naar het 

gezinshuis SOL. Daarnaast zijn er extra investeringen gedaan. In 2019 is begonnen met de 

verbouwing van het gezinshuis om de slaap- en badkamers van de jongens en meisjes te scheiden. 

De verbouwing is afgerond en beide groepen hebben nu een eigen ingang. De jongens vinden het 

geweldig dat ze een ‘eigen vleugel’ hebben en voelen zich groot. Ook het huis is dit jaar van binnen 

https://www.sos-childrensvillages.org/who-we-are/hermann-gmeiner-award/2020-hermann-gmeiner-award
https://www.sos-childrensvillages.org/who-we-are/hermann-gmeiner-award/2020-hermann-gmeiner-award
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geschilderd, er zijn de nodige 

reparaties uitgevoerd en een aantal 

nieuwe opbergkasten aangeschaft. 

Voor deze verbouwing en het 

schilderwerk ontving SOL € 358 uit 

Nederland.  

Ook zijn er extra kosten gemaakt voor 

het vergroten van de Wifi-capaciteit 

(€95), aanschaf numeroteur(€ 150) en 

koelkast (€ 480). De kinderen kregen nieuwe schoenen (€ 130) en voor schooluniformen en 

schoolgeld werd € 1600 vanuit Nederland overgemaakt. Omdat mama Mary tijdens haar vakantie 

werd vervangen door mama Leah stegen de salariskosten eenmalig met € 240.  

 

Stichting HelpTeamWork  
In 2020 heeft ondanks corona de ondersteuning van het project SOL in Kenia doorgang kunnen 

vinden en is de financiering vanuit Nederland op geen enkel moment in gevaar geweest.  

In het stichtingsbestuur, projectleiders zowel in 

Kenia als Nederland en sponsoren is iedereen 

zich blijven committeren en is niemand 

afgehaakt. Vacatures in het bestuur konden 

helaas nog niet worden ingevuld. 

In het donateurenbestand en bij volgers en 

vrijwilligers zijn er wel enkele mutaties geweest, 

maar niet meer dan in andere jaren. Van de 26 

kindsponsoren heeft iemand helaas zijn bijdrage 

moeten stopzetten in verband met 

werkeloosheid.  

Ook de bedrijfssponsoren zijn HTW blijven ondersteunen als sponsor of anderszins. V&S Accountancy 

is opnieuw bereid gevonden de jaarrekening van HTW kosteloos op te stellen. Sinten Subsidieadvies 

heeft wederom de onkostenpot (o.a. bankkosten) gesponsord zodat alle overige inkomsten voor 

100% ten goede kwamen aan de financiering van het huidige SOL-project en reservering voor 

toekomstige projecten. Net-Account heeft opnieuw bijgedragen aan de onkostenpot en tevens het 

boekhoudpakket 7x24.nl kosteloos beschikbaar gesteld.  

HTW heeft nagenoeg geen overheadkosten en bestuursleden en projectleiders in Nederland en Kenia 

ontvangen geen vergoeding. W.J.A. Lansing Advocatuur sponsort al jarenlang de schooluniformen 

van de tien kinderen in Kenia. De Stichting Antoinette Metternich-Zandhuis sponsort HTW voor het 

4e achtereenvolgende jaar. Voorgaande jaren waren dat de schoolkosten voor Amanda en nu is er 

een grotere gift van € 1650 binnengekomen voor Amanda en de andere kinderen in Kenia. Deze zeer 

gedegen geleide stichting is bijna door haar reserves heen en door het resterend vermogen als extra 

gift te doneren laat ze duidelijk blijken vertrouwen te hebben in HTW.  

Ook zijn er diverse privé-donaties  binnengekomen lopend van €5 tot € 450. 
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In 2020 zijn 405 paar Jeany’s verkocht ter waarde van 

totaal €2814. De verkoop lag daarmee iets lager dan 

in voorgaande jaren. Jeany’s zijn duurzame denim 

shoecovers gemaakt van gedragen jeans. Het bedrijf 

Eigenlabel uit Volendam heeft een mooie korting 

gegeven op de nieuw aangeschafte innaai-labels voor 

de Jeany’s. Er zijn voor €159 nieuwe Jeany’s-Labels 

aangeschaft. 

 I.v.m. corona was het niet mogelijk activiteiten te 

ontplooien om meer bekendheid te geven aan HTW. 

In totaal is er € 18.116 binnengekomen en 2020 is daarmee sinds de oprichting één van de mindere 

jaren voor HTW. Corona heeft met name tot minder eenmalige en bijzondere giften geleid. Toch kan 

gesteld worden dat het vertrouwen in HTW onverminderd hoog is gebleven bij de mensen en 

bedrijven die de doelstellingen van HTW ondersteunen. 

Eind 2020 is Bram de Witte toegetreden tot HTW als penningmeester. Hoewel hij formeel geen 

bestuurslid is, ontlast hij wel het huidige driekoppige bestuur. Daarnaast is er tijdelijk aan het bestuur 

een trainee toegevoegd; Bana Al Khayrat wil graag bestuurlijke ervaring op doen voor haar studie. Zij 

is een jonge Syrische vrouw, die naar Nederland is gevlucht. HTW wil Bana op deze manier helpen en 

begeleiden haar plek en weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Dit sluit mooi aan bij de 

doelstelling van HTW.  

In 2020 was de bestuurlijke basis en capaciteit van HTW nog te fragiel om een nieuw project te 

kunnen opstarten, maar het stichtingsbestuur hoopt dat er in 2021 meer mogelijkheden ontstaan als 

het bestuur kan worden versterkt met enkele nieuwe leden. 

Voor HTW is het belangrijk de communicatie met alle betrokkenen bij HTW goed te onderhouden. 

Volledige transparantie is nodig om alle sponsoren en donateurs het vertrouwen en de zekerheid te 

geven dat alle bijdragen gegarandeerd volledig ten goede komen aan de doelstelling van HTW.  

Naast de 4 reguliere nieuwsbrieven aan 190 betrokkenen is er een extra nieuwbrief uitgegaan i.v.m. 

corona. Kindsponsoren hebben daarnaast nog extra nieuwbrieven ontvangen. Ook de website werd 

regelmatig voorzien van nieuwsbrieven en andere informatie over de gevolgen van corona voor de 

tien kinderen in Kenia. Op diverse sociale mediaplatforms heeft HTW rond de 200 volgers. Ook heeft 

het bestuur de persoonlijke contacten met meerdere relaties en betrokkenenkunnen onderhouden. 

 

Jubilea  
In 2021 bestaat Stichting HelpTeamWork 10 jaar en dat is voldoende reden om dat op gepaste wijze 

te vieren. Met tevredenheid kan teruggekeken worden op de resultaten van de afgelopen jaren. Het 

gezinshuis Springs of Life viert in 2022 zijn tienjarig bestaan. De tien kansarme kinderen die toen op 

jonge leeftijd zijn opgenomen hebben dankzij de ondersteuning uit Nederland een ontwikkeling 

kunnen doormaken en een toekomstperspectief gekregen, die overduidelijk het belang van HTW 

zichtbaar maakt. Alle betrokkenen mogen met een gevoel van dankbaarheid en trots terugkijken op 

deze tien jaar. Je hoeft alleen maar op youtube te kijken en te luisteren naar het hartverwarmende 

lied van Zena: “Vandaag is een mooie dag.” 


