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Inleiding 
Dit is het jaarverslag 2020 van ANBI-Stichting Maryosa (Engels: Maryosa Foundation), RSIN 853037255, 
KvK 58430296.  

In 2020 hebben wij de rapporten ontvangen van het studentenproject dat vorig jaar begonnen is. 
Voorts is vanwege de COVID-19-pandemie weinig gebeurd, maar hebben we plannen gemaakt voor de 
toekomst. 

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 2020 hebben wij de rapporten ontvangen van het studentenproject dat vorig jaar begonnen is. 
Voorts is vanwege de COVID-19-pandemie weinig gebeurd, maar hebben we plannen gemaakt voor de 
toekomst. 

Studentenproject KU Leuven 
In het jaarverslag 2019 schreven wij reeds over dit project. In overleg met Prof. 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 2019 heeft Lincolin hiervoor Maryosa aan de studenten voorgesteld in de vorm van 
een gastcollege. Meerdere groepen studenten hebben zich met onze vraag beziggehouden. In januari 
2020 hebben wij de resultaten mogen ontvangen van de twee beste groepen, door Prof. 
Breugelmans beoordeeld. Ons is ook gevraagd een winnaar uit te kiezen. 

Het besluit was niet direct unaniem -- beide groepen hebben goed en bruikbaar werk geleverd! De 
groep die we uiteindelijk toch als winnaar hebben uitgekozen heeft goed over hun steekproef 
nagedacht, originele methoden gebruikt tijdens het interview, en een helder rapport opgesteld. 
Uiteindelijk gaf voor ons de doorslag echter het feit dat hun aanbevelingen dieper tot de werkwijze 
van de stichting doordrongen, waar meer in beweging gezet kan worden. 

De studenten stelden vast dat Maryosa een positieve eerste indruk achterlaat, maar dat vervolgens 
weinig materiaal bestaat voor de mensen om dieper in de werkwijze en de resultaten van Maryosa te 
duiken. De aanbevelingen gaan daarom voornamelijk over communicatie, en hoe daarmee grotere 
betrokkenheid gecreëerd kan worden tot potentiële donoren. Ook werd aanbevolen de huisstijl van 
Maryosa opnieuw te ontwerpen. 

Op 5 maart was Lincolin wederom in Leuven, samen met Petra, om de studenten met zowel met een 
bioscoopbon als ook een kleinigheid uit Kenya te belonen. Achteraf vond een diner plaats met Prof. 
Breugelmans en een andere “cliënt” van de studenten. 

 



5 
 

Tijdens de pandemie 
In Kenya zijn tijdens de pandemie alle scholen en universiteiten gesloten. Ook was het niet mogelijk 
een nieuw financial capability conference op te zetten. In plaats daarvan hebben wij op papier 
nagedacht over de mogelijkheden om het financiële vaardigheidsprogramma permanent op te 
zetten. De volgende voorstellen zijn op tafel gekomen. 

- Een betere, structurele evaluatie van de vorige programma’s kan helpen om zowel resultaten 
te kwantificeren als ook het programma iteratief te verbeteren. 

- Een betere, professionelere structuur kan de effectiviteit en duurzaamheid van het 
programma ten goede komen. We hebben het dan over het toevoegen van extra live 
meetings, en vooral ook follow-up meetings tot één jaar na het programma, om de 
studenten beter te volgen. 

- Het materiaal zou in een online leeromgeving geplaatst kunnen worden zodat de studenten 
er interactief mee om kunnen gaan, en geen papier nodig is. Nadeel is wel dat de studenten 
dan toegang tot computers en internet zullen moeten hebben. Ook zijn hier eventueel hoge 
kosten mee gemoeid.  

- Een nieuw onderdeel zou aan het programma toegevoegd kunnen worden, specifiek om 
coaches te trainen. Deze zouden specifiek uitgekozen kunnen worden, en eventueel een 
budget ter beschikking gesteld kunnen krijgen, om het programma in hun gemeenschap 
draaiende te houden. 

Ook zijn hebben wij nagedacht over de aanbevelingen die hierboven beschreven staan. Onder 
andere hebben wij een eerste schets gemaakt van een contract dat we onze studenten voor kunnen 
leggen, waaruit onze werkwijze duidelijk blijkt. Dit kan dan ook vertaald worden in een handleiding 
voor prospectieve studenten en donoren. Ook is er nagedacht over een nieuw logo, waaronder de 
volgende twee kandidaten. Uitgangspunt is in beide gevallen de roos, waar links in een nieuwe roos 
tot ontwikkeling komt, en rechts een verbonden gemeenschap gevormd wordt. 
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Financieel verslag 
 

Vermogen 
Per 01-01-2020:  

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

 

Per 31-12-2020:  

- Zakenrekening:        € 672,74 
- Spaarrekening:  € 58 710,18 
- Vordering:        € 600,00 
- Totaal:                       € 59 982,92 
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