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Inleiding 
Dit is het jaarverslag 2019 van ANBI-Stichting Maryosa (Engels: Maryosa Foundation), RSIN 853037255, 
KvK 58430296.  

In 2019 heeft een derde financial capability conference plaatsgevonden, is één van onze studentes 
afgestudeerd, en hebben we deelgenomen aan een studentenproject aan de KU Leuven. 

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 
In 2019 heeft een derde financial capability conference plaatsgevonden, is één van onze studentes 
afgestudeerd, en hebben we deelgenomen aan een studentenproject aan de KU Leuven. 

Financial Capability Conference, Kenia, Nairobi, i.s.m. Kipawa, Art Waves 
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.  

Om bovenstaande redenen is opnieuw een conferentie georganiseerd, ditmaal voor 15 
jongvolwassene, voornamelijk uit achterbuurten van Nairobi. Hiervoor hebben we samengewerkt met 
het jongerencentrum Kipawa, net buiten Nairobi. Dit wordt geleid door Castro en Nikki, een Keniaans-
Nederlands koppel, die ons voor deze samenwerking benaderd hebben. Hierbij sloot zich een 
soortgelijk project aan namens Art Waves. Door een onfortuinlijk sterfgeval heeft Kipawa helaas af 
moeten zeggen, waardoor uiteindelijk alleen de groep van Art Waves deelnam.  

Desalniettemin was de training een succes. Diana en Cynthia, die in 2018 aan het voorgaande kamp 
deelgenomen hadden, waren er ditmaal weer bij—als leraressen! 

Na de conferentie hebben Nikki (Kipawa) en Jessica (Art Waves) het leertraject verder begeleid aan de 
hand van Maryosa’s leermateriaal. 
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Afstuderen Diana 
Diana, die in 2018 ook het financiële vaardigheidsprogramma heeft doorlopen en aan een door 
Maryosa gefinancierde studie Social Work and Community Development begonnen was aan de 
Zetech University, is in 2019 succesvol afgestudeerd. Wij zijn trots op Diana! In het volgende filmpje 
laten we meer over haar zien: https://www.youtube.com/watch?v=nntcKtMewpE 

 

 

Studentenproject KU Leuven 
In overleg met Prof. Drs. Els Breugelmans van de Katholieke Universiteit Leuven hebben wij als 
onderdeel van haar vak Onderzoeksmethoden opgetreden als klant, voor wie verschillende groepen 
studenten onze onderzoeksvraag zouden beantwoorden:  

Where and how can we find and motivate people willing to support Maryosa? 

Op 27 september heeft Lincolin hiervoor Maryosa aan de studenten voorgesteld in de vorm van een 
gastcollege. Meerdere groepen houden zich nu met onze vraag bezig. De rapporten verwachten wij 
aan het einde van het semester, begin 2020. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nntcKtMewpE
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Financieel verslag 
 

Vermogen 
Per 01-01-2019: 

- Zakenrekening:      € 297,55 
- Spaarrekening:  € 58 621,95 
- Vordering:    € 2 000,00 
- Totaal:                             € 60 919,50 

 

Per 31-12-2019: 

- Zakenrekening:        € 781,32 
- Spaarrekening:  € 58 682,55 
- Vordering:    € 1 300,00 
- Totaal:                       € 60 763,87 
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