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Inleiding 
Als we zouden zeggen dat we hebben stilgezeten in 2016, dan zouden we liegen. 2016 was het jaar 
van de ‘start’. De cijfers laten het misschien nog niet zien, maar er is veel gebeurd. Op de achtergrond 
is het een jaar geweest vol oriënteren, plannen, bezinnen, rondkijken en bespreken. 

In 2016 zijn de leden van de stichting 14 keer bijeen gekomen voor overleg, in de omgeving van 
Nijmegen en Arnhem.  

Er is in 2016 gereisd, geobserveerd, geluisterd, ontdekt en geanalyseerd. 2016 was het jaar van de 
dromen en mogelijkheden. Het jaar waarin we richting hebben bepaald, waarop we de komende jaren 
kunnen gaan varen.  

En we hebben ook al wat resultaat kunnen zien. Het budget coaching programma van Maryosa is dit 
jaar geboren. Ons eerste ontworpen en deels geïmplementeerde programma. Dat is een feestje waard. 

Met recht kunnen we zeggen dat we in 2016 een mooie start hebben gemaakt en we zien uit naar een 
net zo (en nog meer) vruchtbaar 2017. 
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Missie en visie 
Ons doel 
De stichting heeft tot doel het ondersteunen en bevorderen van ontwikkeling van talent in 
ontwikkelingslanden. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.  

Missie en visie 
Maryosa Foundation zet zich in voor een wereld waarin mensen zelfredzaam zijn en elkaar blijvend 
ondersteunen en motiveren. 

Maryosa wil doordringen tot de kern van een probleem en samen met de doelgroep zoeken naar een 
oplossing. Op deze manier willen we hun zelfredzaamheid bevorderen. Onze doelgroep zijn jongeren 
en jongvolwassenen, met name in ontwikkelingslanden. 

Wij geloven in de kracht van goed onderwijs voor de ontwikkeling van jongeren. Maryosa wil in eerste 
instantie bevorderen dat jongeren hun talent kunnen aanspreken en ontwikkelen. Zo zullen zij niet 
alleen een goede plek in hun samenleving kunnen bereiken maar ook zullen zij kunnen bijdragen aan 
de ontwikkeling van die samenleving. Wij investeren in het individuele talent én in de kracht die in de 
gemeenschap zit. 

Waar een wil is, is een weg. Wij hopen veel gemotiveerde jongeren met een sterke wil tot steun te 
kunnen zijn. Aan de weg zullen we samen bouwen. De bouwstenen van hun pad zijn: geloof in eigen 
kunnen, autonomie, zelfredzaamheid, competentie-verbreding, verbondenheid, en continuïteit. Wij 
dragen samen deze stenen aan, lopen zolang als nodig is met hen mee, en uiteindelijk wandelen zij 
deze weg zelf uit.    
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Resultaten 
Maryosa werkt zowel aan talentontwikkeling bij de enkeling, als aan capaciteitsontwikkeling bij de 
gehele gemeenschap. In 2016 hebben wij een start gemaakt in ‘capacity building’ onder de doelgroep. 
We hebben ons daarin als eerste gericht op ‘financial capability’, als basis voor zelfredzaamheid 
waarop andere capaciteiten en talenten gebouwd kunnen worden. 

Budget Coaching Kenia 
Binnen de ‘capacity building’ hebben we in 2016 één programma ontworpen en deels 
geïmplementeerd. Dit is het budget coaching programma. 

Het budget coaching programma heeft ten doel de financiële capaciteiten van mensen in 
ontwikkelingslanden te ontwikkelen. Het project is gestart in Ruiru, Kenia, een stadje in de buurt van 
Nairobi. We koppelen een Nederlandse coach aan een Keniaanse coachee, en samen spreken ze elkaar 
drie maanden lang elke week met elkaar (via Skype), en leren van elkaar op het gebied van financieel 
overzicht, budgetteren en sparen. Na de drie maanden coaching, continueren we het contact op een 
lager pitje, afhankelijk van de vraag van de coachee.  

De pilot hiervan is gestart in september en is het moment van schrijven (december) in volle gang.   

We hebben hiervoor één Nederlandse coach en één Keniaanse coachee aan elkaar gekoppeld. De 
coachee Lincolin was in Nederland aanwezig vanwege de opzet van de stichting (uitwisseling 
informatie, mogelijke samenwerking Ruiru Bible Baptist Church, kennismaking grassroot manager) en 
daarom is de pilot deels uitgevoerd in lijfelijke ontmoetingen in Nederland. Het tweede deel van de 
coaching werd in Kenia, via een Skypeverbinding, voortgezet. De bijeenkomsten werden bijgewoond 
door een observator, die waar nodig aanwijzingen gaf in de coaching, en een terugkoppeling deed over 
het ontwikkelde materiaal, ter verbetering. De verbetering van het programma is in volle gang en 
volgend jaar hopen we het programma verder te ontrollen.  

Enkele uitspraken van Lincolin (coachee): 

"I am learning a lot about myself. I've noticed I've been growing some discipline. I always thought we 
don't have any money, but I know now that we don't plan, so that we think we don't have any money. 
So, I've found myself motivated and challenged". 

"I realised I've been wasting my money on a lot of unnecessary stuff. This brings a whole new 
perspective. I can literally see where all my money is going. I can see and determine where my money 
goes. That gives me a sense of empowerment". 
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Medewerkers en vrijwilligers 
Bestuur 
Voorzitter: Marie - Rose Boijens 

Secretaris: Chiara Krol 

Penningmeester: Mark Lambooij 

 

Medewerkers  
Vrijwillig 
Coördinator Nederland: Petra Wamanya – Hengsdijk 

Grassroot level manager Kenia: Lincolin Ondino Wamanya 

Budget coach pilot: Mark Lambooij 

Observator budget coaching pilot: Chiara Krol 

 

Betaald 
geen 
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Marketing en communicatie  
Netwerken 
Rijnstad 
In april 2016 heeft de coördinator een budget coaches startbijeenkomst meegemaakt van budget 
coaching Rijnstad. Hun programma is een voortraject voor de schuldhulpverlening en leert 
basisvaardigheden op het gebied van financieel overzicht, administratie en budgetteren. Het was zeer 
leerzaam hierbij aanwezig te zijn en de gedeelde kennis zijn zeer van pas gekomen bij het ontwerpen 
van ons budget coaching programma.  

KingdomIT 
Daarnaast hebben we contact gelegd met KingdomIT, waaruit plannen zijn ontstaan voor een 
conferentie voor jongeren, voor capaciteitsontwikkeling op het gebied van social media, ICT en 
budgetteren. De eendaagse conferentie zal in het voorjaar van 2017 gehouden worden in 
samenwerking met KingdomIT, Teen Impact Africa, Ruiru Bible Baptist Church en Young Dream Africa. 

 

Ontwikkeling logo en huisstijl 
Afgelopen jaar hebben we ons georiënteerd op een ontwerp voor een logo en huisstijl. Deze zijn echter 
nog niet ontwikkeld.  

Cijfers  

Facebookpagina: 37 volgers, berichtbereik is tussen 35 en 190.    
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Fondswerving  
In 2016 heeft er nog geen fondswerving plaatsgevonden.  
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Balans / jaarrekening 
Wat is er binnengekomen, wat is er uitgegaan? 

 

Balans 
2016 Baten: € 79.634,- 

2016 Lasten: € 1.850,63 

Balansoverzicht eind 2016: € 77.783,37 

 

Baten 
€79.634,- Nalantenschap Rose Palmen  

 

Lasten 
Dit jaar is er voornamelijk geïnvesteerd in een goede basis van de stichting. Er is geïnvesteerd in mens 
en materieel. 

 

€ 751, 63  Reiskosten Kenia - Nederland uitwisseling 

€ 1099,-   Kantoormaterieel 

Lasten totaal: €1.850,63 
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