Uitgeoefende Flame Foundation

Inleiding
Voor u ligt het verslag van de uitgeoefende activiteiten van Stichting The Flame
Foundation. Dit verslag is opgesteld naar aanleiding van de activiteiten van de
afgelopen jaren.

2008
Op 1 januari 2008 is de Flame Foundation officieel een stichting geworden. In
Nederland en Kenia is sindsdien hard gewerkt aan de vormgeving en opbouw van
de stichting. Vol dankbaarheid kijkt het bestuur terug op het werk en de
geboekte resultaten in 2008.
In januari namen 5 kinderen deel aan het programma van de Flame Foundation,
aan het eind van het jaar waren dit 20 kinderen!
Kenia
In Kenia is Sally Atsiaya begonnen aan de realisatie van de drie doelstellingen
van de Flame Foundation:
1. Onderwijs
In 2008 werd voor 20 kinderen de schoolgang mogelijk gemaakt door de Flame
Foundation. Passende scholen zijn gezocht en waar nodig is schoolgeld betaald.
Ook zijn er voor de kinderen schooluniformen gemaakt, hoofdzakelijk door
studenten van de Mago youth Polytechnic School te Mago in Kenia. Sally was
belangrijk in het leggen van de contacten met de verschillende scholen in Kenia.
2. Gezondheid
In 2007 waren reeds contacten gelegd met het St. Elisabeth ziekenhuis in
Mukumu. Dit heeft in 2008 geleid tot een medisch onderzoek voor de kinderen
die opgenomen worden in het Flame programma. Daarnaast konden kinderen
met acute ziekteverschijnselen voor behandeling naar dit ziekenhuis. Alle
rekeningen zijn betaald door de Flame Foundation. Op de scholen kunnen de
Flame kinderen deelnemen aan voedselprojecten waardoor ze dagelijks te eten
krijgen.
3. Voorlichting
In 2008 zijn de eerste twee workshops gehouden in Kenia voor de Flame
kinderen en hun begeleiders. Onderwerpen als kinderrechten, seksuele
voorlichting, samenwerking maar ook het doel van de stichting kwamen in de
workshops aan bod. De workshops hebben bijgedragen aan het ontstaan van een
‘Flame-family-gevoel’. Naar aanleiding van de tweede workshop hebben enkele
ouders/begeleiders het initiatief genomen om gezamenlijk twee geiten aan te
schaffen.
Sally heeft huisbezoeken gebracht aan de kinderen en hun (pleeg)gezinnen en
problemen bespreekbaar gemaakt. Waar nodig heeft ze een intensievere vorm
van begeleiding geboden.
Tijdens de twee werkbezoeken van bestuursleden aan Kenia 2008 werd opnieuw
bevestigd dat Sally de genoemde doelstelling goed weet te bereiken. Voor de
kinderen is zij als een tweede moeder. Ook weet ze veel resultaat te boeken bij
ouders/begeleiders en op de scholen. De waarde van haar werk is niet in euro’s
uit te drukken, maar daarom des te belangrijke om op deze plaats te vermelden.

Sally heeft in 2008 versterking gekregen door een groep jonge enthousiaste
vrijwilligers. Hun namen zijn Gregory, Jolyne, Victor en Wanda.
Nederland
In Nederland vergaderde het bestuur in 2008 18 maal. De belangrijkste
onderwerpen waar aandacht aan is besteed, zijn:
- visie voor de Flame Foundation;
- communicatie tussen bestuur in Nederland en de uitvoerder(s) in Kenia;
- doelstellingen van de stichting;
- de financiën van de stichting.
Voor de communicatie en public relations van de stichting zijn veel activiteiten
ondernomen in 2008. Voor de werving van sponsoren is door het bestuur een
website gebouwd (zie www.flamefoundation.nl). Ook is er een Flyer ontwikkeld
en gedrukt. Donateurs werden in 2008 1-3 maal op de hoogte gebracht van het
welzijn van hun geadopteerde kinderen. Aan hen zijn brieven, foto’s en
rapporten verzonden. Daarnaast is door het bestuur tweemaal een nieuwsbrief
uit gegeven (zie website nieuws) om belangstellenden te informeren over de
Flame Foundation.

2009
Na weer een jaar van inspanning door de sponsoren, vrijwilligers in Kenia en
Nederland kijkt het bestuur terug op een goed jaar met een aantal bijzondere
momenten. Niet alleen is het aantal kinderen dat wordt ondersteund vanuit de
stichting verdubbeld van 20 naar 40, maar ook is de financiële basis van de
stichting is verstevigd.
Ook dit jaar is er weer drie keer een workshop gehouden waar diverse thema’s
zijn behandeld. Voor de workshops is een draaiboek ontwikkeld die het
eenvoudig maakt een workshop voor te bereiden.
Naast de scholen waarmee de Flame Foundation al samenwerkte is een nieuwe
school toegevoegd. Hierdoor kunnen eenvoudiger nieuwe kinderen worden
geselecteerd en is tevens het werkgebied vergroot.
In 2009 is het plan gevormd om, voor een korte periode, vrijwilligers uit te
zenden naar Kenia. Reden hiervoor was te inventariseren welke stappen de
stichting moet ondernemen om toekomst bestendig te blijven. Na een korte
oriëntatie zijn Bert en Hester Enserink geselecteerd. Zij zullen begin 2010 voor
een periode van drie maanden afreizen naar Kenia.
Gezien de groei van het aantal kinderen, dat door de Flame Foundation wordt
ondersteund, was het niet meer mogelijk dezelfde kwaliteit van zorg en aandacht
aan de kinderen te kunnen beiden als wenselijk was. Tevens was het aantal
vrijwilligers die Sally ondersteunden in Kenia teruggevallen naar 1, wat het werk
nog moeilijker maakte. Het bestuur heeft om bovengenoemde redenen gevraagd
aan Sally of zij zich full-time beschikbaar wil stellen voor de stichting tegen een
vergoeding van omgerekend €100,= per maand. Wij zijn blij te kunnen schijven
dat Sally hierop positief reageerde. Naast de grotere beschikbaarheid van tijd
heeft Sally met succes een cursus counseling afgerond, wat haar meer bagage
geeft tijdens de gesprekken die zij regelmatig voert met sponsorkinderen en
verzorgers.

2010
Dankbaar kijkt het bestuur van de Flame Foundation terug op het jaar 2010!
Vele inspanningen zijn geleverd aan de kant van sponsoren, bestuur in
Nederland, diverse vrijwilligers in Kenia en door onze Flame medewerker Sally.
Onderwijs
In januari zaten 38 kinderen op school via de Flame en konden zich zo inspannen
voor een betere toekomst. Naast het aannemen van nieuwe kinderen zijn helaas
ook 4 kinderen uit het programma verdwenen. Drie van de vier kinderen zijn
door familieleden uit het gebied gehaald en 1 tiener werd zwanger en wilde niet
meer deelnemen. In december 2010 namen 48 kinderen deel aan het
programma van de Flame. 7 kinderen gingen naar de kleuterschool, 32 kinderen
naar de lagere school en 9 kinderen naar speciaal onderwijs. De Flame betaalde
het schoolgeld en verstrekte uniformen aan deze kinderen.
Gezondheid
Naast de gebruikelijke medische check-up die kinderen krijgen zodra ze in het
programma komen, kregen zieke kinderen een medische behandeling van een
arts als zij ziek waren. Ook kregen de kinderen 1 warme maaltijd per dag op
school, dit werd deels gefinancierd door de stichting Mago Orphans.
Voorlichting en empowerment
Er zijn 2 workshops gegeven waaronder een workshop over malaria. Op deze
workshop werden de (pleeg)ouders en kinderen door een lokale organisatie
ingelicht over hoe ze malaria kunnen voorkomen, en er werden malarianetten
verstrekt tegen een zeer kleine vergoeding. Tijdens de workshops kreeg Sally
hulp van zowel Keniaanse als Nederlandse vrijwilligers.
Zeer positief is dat de (pleeg)ouders een ‘Mary-go-round’ bijeenkomsten zijn
gestart. Elke bijeenkomst gaat men rond met de pet en doet iedere
(pleeg)ouder een kleine financiële bijdrage daarin. Elke bijeenkomst krijgen 2
Flame families de inhoud van de pet en daarmee een kans om een grotere
investering te doen.
Vrijwilligers en medewerkers Flame Kenia
Door de uitbreiding van het aantal kinderen werd het moeilijk voor Sally om zich
volledig op vrijwilligere basis te blijven inzetten voor de Flame. Voor het eerst
dit jaar kreeg Sally een maandelijkse vergoeding wat de mogelijkheid creëerde
om de Flame Foundation te professionaliseren. Bestuursleden Hester en Bert
Enserink verbleven 3 maanden in Kenia om deze omslag samen met Sally en
Keniaanse vrijwilligers te maken. Zij hebben veel werk op gebied van
administratie en ICT . Maar ook vele Flame families, scholen, ziekenhuizen en
hulpinstanties zijn bezocht.
Daarnaast is door de Flame Foundation veel werk verzet dat niet is
gedocumenteerd. De persoonlijke en intensieve contacten die Sally heeft met

kinderen en (pleeg)ouder zet veel in beweging. Ook daar waren Hester en Bert
vele malen getuigen van.

In Nederland
In Nederland kwam het bestuur maandelijks bijeen voor een vergadering. Het
bestuur heeft diverse presentaties in Nederland gehouden over de Flame
Foundation o.a. op een lagere school en diverse kerken. De sponsoren van een
Flamekind kregen een 1-3 x maal rapporten opgestuurd en/of informatie over
hun kind. Daarnaast heeft het bestuur 3 nieuwsbrieven in 2010 (januari, mei en
december) uitgegeven.

2011
Onderwijs
Eind december 2010 namen 48 kinderen deel aan het programma van de Flame.
De eerste helft van het jaar waren we terughoudend met de aanname van
kinderen omdat de communicatie met Kenia moeizaam verliep. Eind 2011 was
het aantal kinderen gegroeid naar 55. Voor hen werd het schoolgeld betaald.
Daarnaast zijn uniformen verstrekt die werden gemaakt op de Mago Youth
Polytechnic School, een vakschool voor kansarme kinderen. Zo hadden zij echt
materiaal om mee te naaien en werd hun schoolgeld enigszins gereduceerd.
Gezondheid
Naast de gebruikelijke medische check-up die kinderen krijgen zodra ze in het
programma komen, kregen zieke kinderen een medische behandeling van een
arts als zij ziek waren. Ook kregen de kinderen 1 warme maaltijd van bonen en
mais per dag op school. Dit laatste is mede gefinancierd door de stichting Mago
voedselhulp. Door extreme droogte in het begin van het jaar en stijgende
voedselprijzen werd er door de Flame gezinnen soms honger geleden. De Flame
Foundation heeft daarom in 2011 ook voedselpakketen uitgereikt aan de
gezinnen.
Medewerkers Kenia
Het groeiende werk voor de Flame Foundation in Kenia rustte grotendeels op
Sally. Naast het zware takenpakket voor Sally vond het bestuur dit ook
kwetsbaar mocht Sally onverhoopt ziek worden. In januari 2011 werd daarom
Jolyne, die al lange tijd vrijwilliger was van de Flame Foundation, aangenomen
als werknemer. Zij kreeg hier een kleine financiële vergoeding voor. Omdat
Jolyne in het najaar naar Nederland verhuisde werd zij in november 2011
vervangen door Judith.
Bestuursleden Anne en Steven Bos reisde 10 dagen af naar Kenia. Ook zij zagen
weer dat, hoewel niet alles wordt gedocumenteerd en gecommuniceerd naar
Nederland, de doelstellingen van de Flame worden behaald. Het Keniaanse team
zorgt er niet alleen voor dat de schoolgelden betaald worden en uniformen
gemaakt worden, maar zij zijn tevens belangrijk voor de begeleidende rol. Zij
geven adviezen aan (pleeg)ouders bij ziekte en armoede, leven mee met de
kinderen en geven hen zelfvertrouwen.
Voorlichting en empowerment
De Flame foundation heeft in 2011 2 workshops gegeven om kinderen en hun
(pleeg) ouders bij te staan in het omgaan met armoede. Ook de ‘Mary-go-round’
bijeenkomsten – georganiseerd door de (pleeg) ouders – vonden weer
regelmatig plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt geld ingezameld door vele
(pleeg)ouders zodat twee families een grotere investering kunnen doen.

In Nederland
In Nederland kwam het bestuur maandelijks bijeen voor een vergadering. Een
belangrijk onderwerp was het verbeteren van de communicatie tussen Nederland
en Kenia. De sponsoren van een Flamekind kregen 2-3 maal kopieën van
rapporten en/of informatie per post toegestuurd. Daarnaast heeft het bestuur in
2011 een nieuwsbrief uitgegeven over het reilen en zeilen in Kenia.

2012
Hartelijk dank aan alle sponsoren, vrijwilligers en medewerkers van de Flame
Foundation voor alle steun in 2012 waardoor kwetsbare kinderen in Kenia uit
kunnen zien naar een waardevolle toekomst! Dankbaar is het bestuur dat in
2012 de doelstelling van de Flame Foundation werd bereikt door ondersteuning
van de Flame kinderen op de volgende drie gebieden:
1.Onderwijs
Eind december 2011 namen 55 kinderen deel aan het programma van de Flame.
Eind 2012 was dit aantal gegroeid naar 61. Vier kinderen konden naar de
kleuterschool, 45 naar de lagere school, 11 naar speciaal onderwijs en 1 kind
naar het middelbare onderwijs. Het schoolgeld is voor hen betaald en er zijn
uniformen aan hen verstrekt. Omdat de kinderen geen elektriciteit thuis hebben
– het is al vroeg donker in Kenia – levert dit problemen op met het maken van
huiswerk. Door in 2012 een solarproject te starten, kregen alle Flamefamilies een
lamp die werkt op energie van de zon.
2. Gezondheid
Naast de gebruikelijke medische check-up die kinderen krijgen zodra ze in het
programma komen, kregen zieke kinderen een medische behandeling van een
arts als zij ziek waren. Ook kregen de kinderen 1 warme maaltijd van bonen en
mais per dag op school. Dit laatste werd mede gefinancierd door de stichting
Mago Voedselhulp.
3. Voorlichting en empowerment
De Flame Foundation heeft dit jaar 2 workshops gegeven om kinderen en hun
(pleeg) ouders bij te staan in hun ontwikkeling. Om de bereikbaarheid te
verbeteren van de workshop werden de flamefamilies opgedeeld in twee
groepen. In december werd voor de Flamekinderen een trip naar de stad Kisumu
aan het Victoriameer georganiseerd. Zij bezochten o.a. het vliegveld en de
dierentuin. Voor de meeste kinderen was dit de eerste keer in hun leven dat zij
een stad bezochten en het maakte dan ook veel indruk op de kinderen, wat ook
bleek uit hun verslagen.
Ook de ‘Mary-go-round’ bijeenkomsten – georganiseerd door de (pleeg) ouders –
vonden weer regelmatig plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt geld
ingezameld door (pleeg)ouders zodat twee Flame families geld krijgen om een
grote investering te doen en/of schoolboeken voor hun kinderen aan te schaffen.
Werknemers in Kenia
Het contract van werknemer Judith heeft het bestuur, in samenspraak, niet
verlengd. Halverwege 2012 is Judith gestopt met haar werk bij de Flame
Foundation. Vanaf toen is gezocht naar een nieuwe werknemer. Helaas is tot op
heden geen geschikt persoon gevonden om onze werknemer Sally bij te staan.
Zonder haar harde werken hadden bovenstaande activiteiten niet plaats kunnen
vinden.

In Nederland
In het afgelopen jaar hebben naast mooie (geboorten) ook verdrietige
gebeurtenissen (ziekte, overlijden) in de directe levens van de bestuursleden
plaatsgevonden. Hoe dan ook: het bestuur kon het vrijwilligerswerk van elkaar
overpakken als dat nodig was en het werk zo door laten gaan. Dit jaar werd er 7
maal vergaderd door het bestuur.
Sponsoren van een Flamekind kregen 2-3 x maal kopieën van rapporten en/of
informatie per post toegestuurd. Daarnaast heeft het bestuur in 2012 meerdere
nieuwsbrieven uitgegeven over het reilen en zeilen in Kenia.

