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Umbrella of Hope is een privé initiatief, ontstaan uit een goed hart en belangeloos 
gunnen. Deze basis gedachte brengt bestuur, vrijwilligers en donoren bij elkaar. 
Samen een kind een beter toekomstperspectief geven. 
 
 
Visie:  
Kansarme kinderen in Nyeri-Kenia een veilige plaats te bieden met een kansrijke 
toekomst.  
 
In Kenia is basis onderwijs gratis, echter veel ouders zijn niet in staat hun kinderen 
dagelijks met een goed gevulde maag naar school te sturen. UoH wil dat kinderen 
naar school gaan en hen ervoor behoeden dat zij als straatkinderen gaan 
rondzwerven. Veel straatkinderen raken verslaafd aan verdovende middelen en 
meisjes komen in de prostitutie terecht. UoH is opgericht in 2007 en na enkele 
moeizame aanloopjaren is dit privé initiatief uitgegroeid tot een significante factor 
in de lokale samenleving. 
 
Missie:  
 
Om onze visie te realiseren is het essentieel dat kinderen naar school gaan en deze 
ook afmaken. Onze primaire activiteit is gericht op het steunen van  kinderen die 
snel uit de boot kunnen vallen. Daartoe  ondersteunen wij kinderen uit financieel en 
sociaal zwakke gezinnen in Nyeri-Kenia. Ouders zijn zich vaak wel bewust van het 
belang van onderwijs, maar kunnen de kosten voor voldoende voeding of het 
schooluniform niet opbrengen. Wij proberen te voorkomen dat kinderen vroegtijdig 
de school verlaten. Wij  verstrekken dagelijkse maaltijden aan ongeveer 25 lagere 
school kinderen. Daarnaast sponsoren wij de een aantal middelbare scholieren, 
waarvoor wij schoolgelden, boeken enz betalen. 
 
Voor een vaste groep van ongeveer 25 lagere school kinderen wordt iedere 
schooldag een warme maaltijd verzorgd tijdens de lunchpauze. 
Samen met de Githwariga Primary School in Nyeri  worden de kwetsbaarste 
kinderen geselecteerd voor het lunch-programma. 
 
Umbrella of Hope is meer dan een kleinschalig voedselproject. Het primaire doel is 
een veilige omgeving voor de kinderen te creëren. Door een basis te bieden krijgt 
het dagelijkse leven structuur en continuïteit. De kinderen zijn beter in staat de 
school te blijven volgen en ook af te maken. 
 
 
De besturingslast en belonings beleid 
De besturings last van de Umbrella of Hope is minder dan 1% van de totale kosten, 
vrijwel alle kosten worden gedragen door de bestuurders in privé. Er blijft niets aan 
de strijkstok hangen. 
 
De stichting Umbrella of Hope werkt alleen met vrijwilligers en betaald GEEN 
salarissen  
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Plannen:  
● Het beleid van Umbrella of Hope is vooral gericht op het bieden van continuïteit. 

Daarmee bedoelen wij dat onze  planning er voortdurend op gericht is om 
voldoende reserves op te bouwen om de groep kinderen die wij steunen te 
blijven begeleiden totdat ze de lagere school hebben afgerond. Met deze insteek 
steunen wij ook de gesponsorde middelbare scholieren. Steeds bouwen wij 
genoeg reserves op om kinderen het gehele traject te laten afronden 

● Umbrella of Hope onderzoekt de mogelijkheden om vakgerichte opleidingen te 
gaan aanbieden aan kinderen die niet geschikt zijn voor regulier middelbaar 
onderwijs. In Kenia is een grote vraag naar vakkrachten maar er zijn heel weinig 
vakopleidingen en stage-plaatsen.  

 
 
Financiering en budget 
Continuïteit is het uitgangspunt. Dat betekent financieel dat er reserve moet zijn 
om drie jaar te kunnen continueren. In onze begrotingen is dit steeds de leidraad. 
 
Op dit moment (medio 2018) kost een warme, voedzame maaltijd gemiddeld per 
maand € 15,- per kind. De maaltijd  bevat altijd maïs, rijst en/of bonen, indien 
mogelijk aangevuld met groenten en soms vlees. Daarnaast zijn er op dit moment 
twee kinderen op de middelbare school. De jaarlasten, (inclusief incidentele extra 
activiteiten) zijn circa € 2000,- per jaar. 
 
 
 


