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Inleiding 
Dit is het jaarverslag 2018 van ANBI-Stichting Maryosa (Engels: Maryosa Foundation), RSIN 853037255, 
KvK 58430296.  

2018 stond in het teken van een conferentie voor getalenteerde jongvolwassenen in Kenia over 
financiële vaardigheden. 

Hieronder stellen we onszelf nog even voor.  

 

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 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 de 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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Medewerkers en vrijwilligers 
Bestuur 
Voorzitter:      Marie - Rose Boijens 

Secretaris:      Chiara Krol 

Penningmeester:     Vacature 

 

Medewerkers (Vrijwillig) 
Projectmanager/ link Kenia-Nederland:  Lincolin Ondino Wamanya  

Projectcoördinator:     Petra Wamanya – Hengsdijk 

Fotografie en fondswerving:   Mirthe Walpot 

Algemene ondersteuning en advies:   Laurens R. Krol 

Coach en trainer in Kenia:   Allan Origa 

 

Samenwerkingen 
Young Dream Africa: faciliterende grassroots-level organisatie Ruiru, Kenia. 

KingdomIT: verzorgt de webhosting voor www.maryosafoundation.com 

 

  

http://www.maryosafoundation.com/
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Resultaten 
Eind april 2018 zijn Chiara Krol, Mirthe Walpot, en Lincolin Ondino Wamanya naar Kenia gegaan. Het 
doel was tweeledig: potentiele jongeren voor school support scouten en een netwerk aan coaches in 
Kenia opbouwen.  

 

Achtergrond 
In 2017 heeft Maryosa een begin gemaakt met het experimenteren met en het implementeren van 
het financiële vaardigheidsprogramma in Kenia. Na intensieve gesprekken met Lincolin, onze 
Keniaanse vrijwilliger, over het verschil in cultuur tussen ons land en Kenia, besloten wij om 
voorafgaand aan het verlenen van financiële ondersteuning aandacht te besteden aan budgetbeheer. 

Omdat we de missie hebben duurzaam levens te veranderen, en niet alleen tijdelijk, zal in de toekomst 
het financiële vaardigheidsprogramma als vereiste gelden om in aanmerking te komen voor verdere, 
financiële ondersteuning. Alle personen die in aanmerking komen zullen eerst het coachingstraject 
financiële vaardigheden doorlopen. In dit traject kan een basis gelegd worden in financiële 
vaardigheden, zodat de deelnemer beter voorbereid is op het ‘werkende leven’ en de financiële steun 
die na het succesvol doorlopen van het traject aangevraagd kan worden. Tevens krijgt de deelnemer 
zo de mogelijkheid om ons zijn/haar intrinsieke motivatie en drive te laten zien. 

Omdat het financiële vaardigheidsprogramma mede tot doel heeft de community te versterken op een 
duurzame manier, is het in onze ogen erg belangrijk dat de lokale bevolking het programma draagt en 
doorgeeft. Maryosa heeft ondervonden dat lokale coaches gemakkelijker aansluiting vinden bij de 
deelnemers dan coaches vanuit Nederland. We geloven dat de lokale bevolking zelf het beste weet 
wat goed is voor de gemeenschap.  

 

Conferentie Financial Capability, Kenia, Athi River 
Om bovenstaande redenen is een conferentie georganiseerd voor 30 jongvolwassenen uit 
verschillende delen van Kenia met een invloedrijke positie in hun omgeving. Er kwamen jeugdleiders 
van kerken, studenten met veel contacten op hun school, en ontwikkelingswerkers in lokale 
organisaties. Deze jongvolwassenen hebben in 4 dagen door het financiële vaardigheidsmateriaal 
‘gelopen’, en waren op deze manier voorbereid op 3 maanden zelfstudie met het materiaal. Na die 3 
maanden konden zij, wanneer ze hiervoor de motivatie hadden en geschikt zijn, de ‘titel’ coach krijgen 
voor Maryosa. Deze coaches zullen, zoals hierboven beschreven, potentiële studenten gaan coachen, 
in het hele land. Daarnaast kunnen zij als eersten projectvoorstellen doen.  

Lincolin Wamanya is de inspirator en organisator van de conferentie geweest. Hij heeft, in 
samenwerking met de lokale faciliterende organisatie Young Dream Africa, ervoor gezorgd dat deze 
conferentie een succes is geworden. Hij heeft de juiste mensen bij elkaar verzameld en heel duidelijk 
de spirit van Maryosa weten over te brengen.  

 

 

 



5 
 

 

 

Figuur 1: Woonplaatsen van waaruit de deelnemers kwamen om de conferentie bij te wonen.  

Na de conferentie en de drie maanden van zelfstudie die volgden, hebben twaalf deelnemers hun 
‘financial records’ ingeleverd bij Allan Origa. Deze twaalf waren potentieel voor zowel 
projectvoorstellen, school support en/of het worden van een coach (zie voornemens 2019). 

 

 

Figuur 2: Voorbeeld deel ‘financial record’ van een deelnemer. 

Follow-up meeting 
Deze twaalf zijn vervolgens uitgenodigd voor een follow-up meeting. Het doel van deze meeting was 
het dieper duiken in de materie, en het ontdekken en trainen van potentiële nieuwe coaches die het 
programma verder kunnen uitdragen. Op die manier kan het programma onafhankelijk van de door 
Maryosa georganiseerde conferenties voortgezet worden. Op 6 oktober 2018 was het zover: negen 
jong-volwassenen uit verschillende hoeken van Kenia kwamen bij elkaar in Kahawa, Nairobi, voor de 
follow-up meeting (drie van de twaalf genodigden konden er helaas niet bij zijn). Tijdens het 
ochtendprogramma was er tijd om bij te praten en ervaringen uit te wisselen. De deelnemers vertelden 
over hun persoonlijke overwinningen en bespraken de uitdagingen waarvoor zij staan bij het oefenen 
van de vaardigheden. 
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Voornemens 2019 

Project voorstellen  
Tijdens de follow-up meeting hebben we ook een nieuw initiatief gelanceerd: projectvoorstellen! 
Maryosa wil ruimte bieden aan talentvolle jongvolwassenen om hun dromen om te zetten in actie, hun 
talenten te ontwikkelen, en daarmee dienstbaar te zijn in hun gemeenschap. Daarom geven we hun 
na het volgen van het financiële vaardigheidstraject de kans om een eigen projectvoorstel te schrijven 
en daarmee een aanvraag te doen voor financiering door Maryosa. Wanneer het project overeenkomt 
met de missie en waarden van Maryosa, duurzaam is en een goed uitgedacht budget bevat, wil 
Maryosa deze projecten financieel gaan ondersteunen. Met de verworven financiële vaardigheden als 
basis kunnen zij in uiteenlopende projecten hun talenten verder ontplooien. Naar aanleiding van dit 
nieuws zijn de twaalf deelnemers van de follow-up meeting gelijk aan de slag gegaan met het 
uitdenken van hun projecten. Deze worden verwacht begin 2019.  

 

Het worden van een coach 
Allan Origa zal drie van de negen jongeren die deel hebben genomen aan de Conferentie en follow-
up meeting coachen. Deze jongeren kunnen dan vervolgens medio 2019 zelf talenten scouten en hen 
coachen in financial capability. 

 

Voorzetten huidig beleid 
Uiteraard willen we ook in 2019 jongvolwassenen op weg helpen naar een duurzame toekomst.  

 

Aandacht voor fondswerving 
In 2019 willen we ons ook verder verdiepen in de mogelijkheden van fundraising.  

 

Aandacht voor uitbreiding naar andere landen 
We willen ons in 2019 tevens verdiepen in mogelijke uitbreiding van aandachtsgebieden.  
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Financieel verslag 

 

Uitgaven  
Conferentie Kenia:                                  € 4 080,00 

Scholing en talentontwikkeling:           € 1 252,03 

Meeting Financial Capability:                  € 429,39                                 

Administratie- en beheerskosten:          € 160,99  

Laptop:                                                        € 439,90 

Lening:                                                      € 1 000,00 

Reclamemateriaal:                                     € 213,50 

Totaal uitgaven:                               €  7 575,81 

 

Inkomsten 
Giften:                                                           € 375,00 

Rente:                                                                € 1,95 

Totaal inkomsten:                               € 376,95 

 

Vermogen 
Per 01-01-2018: 

- Bank:                       € 66 118,36 
- Vordering:                 € 1000,00 
- Totaal:                     € 67 118,36 

 

Per 31-12-2018: 

- Bank:                        € 58 919,50 
- Vordering:                 € 2 000,00 
- Totaal:                      € 60 919,50 
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