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Algemeen over de stichting
Wie zijn wij
FreeKenia is een non-profit organisatie die bestaat uit een Keniaanse NGO (FreeKenya Foundation) en
een Nederlandse Stichting (FreeKenia). Het doel van FreeKenya is boeren bijstaan in het opzetten of
verbeteren van een eigen agrarisch bedrijf, dit draagt bij aan voedsel zekerheid en zorgt voor een
stabiele inkomstenbron. FreeKenya zorgt voor afzetkanalen, de juiste inputs, micro finance en bovenal
kennis. Op die manier leveren wij een bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid en
levensstandaard van de mensen in de armste gebieden van Kenia.
Wat wij doen
FreeKenya Foundation werkt momenteel aan drie projecten, deze projecten zijn de MoneyGardenTM,
de Marketplace en het Resource centre. De MoneyGarden TM is een drie jarig trainingsprogramma
waarin kleine boeren en kwetsbare groepen in vier fases getraind worden om commerciële gewassen
te verbouwen. Food on the plate and money in the pocket is het doel van dit project. In de Marketplace
wordt er gewerkt aan een marktplaats voor boeren om hun producten voor een eerlijke prijs te verkopen.
FreeKenya’s Resource center is een plek voor boeren waar zij terecht kunnen voor de meest
uiteenlopende landbouwvraagstukken en workshops kunnen bijwonen om hun kennis te verbreden.
Waar en waarom
FreeKenya Foundation werkt samen met bestaande groepen in landelijk gebied in het westen van
Kenia. FreeKenya opereert vanuit Kisumu in het gebied rond het Victoriameer genaamd Nyanza.
Kisumu is ook de derde stad van Kenia, hier heeft FreeKenya Foundation het Resource centre en
kantoor. Vanuit Kisumu helpen we verschillende groepen met het opzetten van landbouwleerscholen,
waar wij onze kennis delen op het gebied van landbouw en tegelijkertijd gewassen kunnen testen in
verschillende streken. Dit biedt de mogelijkheid mensen voor te bereiden op commerciële landbouw.
Hoe kunnen bijdragen geleverd worden
Alle bijdragen zijn welkom, dit kan zijn in de vorm van kennis, promotie, materiële en/of financiële
ondersteuning voor projecten van de NGO. Ondanks dat wij als doel hebben zelfvoorzienend te worden,
kunnen ontwikkelingen versneld worden met wat ondersteuning van derde partijen.
Daarnaast helpt dit ons om te slagen in ons doel om meer mensen te kunnen bereiken en ondersteunen.
Het Resource centre bijvoorbeeld, is mede opgezet met bijdragen van bedrijven. Door het verkopen van
producten uit de agri-businessunits die als voorbeeld dienen voor workshops, kunnen deze workshops
betaalbaar blijven voor boeren.
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Activiteiten en doelen
Stichting FreeKenia is destijds opgericht om de werkzaamheden van Freek in Kenia te ondersteunen.
Regelmatig is er bericht van Freek waarin hij vertelt over wat hij meemaakt tijdens zijn werk in Kenia.
FreeKenya, de NGO die Freek heeft opgebouwd in de jaren in Kenia is uitgegroeid tot een serieuze
serieuze speler in het promoten en ondersteunen van agribusiness in West-Kenia. Het doel van
FreeKenya is boeren bijstaan in het opzetten of verbeteren van een eigen agrarisch bedrijf, dit draagt
bij aan voedsel zekerheid en zorgt voor een stabiele inkomstenbron. FreeKenya zorgt voor
afzetkanalen, de juiste inputs, micro finance en bovenal kennis.
Naast dat Freek uit Nistelrode komt, is er nog een connectie met Freek zijn werk en Nistelrode. Stichting
FreeKenia ondersteund de projecten van de NGO. De stichting bestaat nu bijna tien jaar en is indertijd
opgezet om Freek zijn werk in Kenia te ondersteunen. Door het succes van zijn werkzaamheden en het
is deze steun tegenwoordig is in de vorm van een Europees kennisnetwerk, promoten van de NGO en
financiële ondersteuning voor projecten van de NGO.
In 2016 is er een wisseling geweest in het bestuur. Age Baanstra, Eugene Roovers en Gerard van der
Sluis hebben dit jaar het stokje overgedragen. Wij willen hen bij deze bedanken voor hun bijdrage aan
en inzet voor de stichting. Wouter van der Velden (penningmeester) en Martijn van Hövell (secretaris)
zullen hun taken overnemen samen met Ronald Spits (algemeen bestuurslid) wie al sinds het begin
betroken is bij de stichting. De voor de stichting uitgevoerde werkzaamheden zijn geheel vrijwillig. Zij
zijn allen in Kenia geweest en hebben daar gezien wat het belang is van landbouw in dit land en hoe
FreeKenya bijdraagt aan duurzame ontwikkeling in de Keniaanse landbouw.
De ambitie is door te zetten wat het voorgaande bestuur heeft opgebouwd, met als doel de
werkzaamheden van FreeKenya NGO te ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat voornamelijk uit
financiële bijdrage, gezien het momenteel nog niet mogelijk is voor de NGO zelfvoorzienend te zijn op
dit vlak. FreeKenya NGO heeft een zogenoemd resource centre in Kisumu (Nyanza Kenia), vanuit hier
worden activiteiten en trainingen georganiseerd en daarnaast worden verschillende landbouw
activiteiten gedemonstreerd. Met name voor onderhoud en innovatie voor deze show farms is geld hard
nodig. Zo is er in 2017 gewerkt aan een gebouw om paddenstoelen te kweken, het demonstreren van
smart farming technieken en word er gewerkt aan een gebouw om vleeskuikens te houden.
In het jaar 2017 zijn alleen de noodzakelijke werkzaamheden om de stichting in leven te houden verricht.
Een zoektocht naar gemotiveerde mensen om het bestuur uit te breiden heeft weinig opgeleverd, maar
wordt in 2018 doorgezet. Promotie van de stichting heeft plaatsgevonden op de bijenmarkt in Nistelrode
om de connectie met Nistelrode, waar Freek vandaan komt, te onderhouden. Verder wordt er door
Freek regelmatig in de lokale krant (mooi Bernhezer) geschreven over zijn werkzaamheden in Kenia.
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Financieel overzicht 2017
Inkomsten uitgaven
Debiet

Krediet

Kosten rekening

€

130,55

Giften particulieren

€

870,00

Bijdrage NGO

€

3.650,00

Giften fondsen en stichtingen

€

4.000,00

Promotie

€

-

Overig

€

Overig

€

-

Tegoed van spaarrekening

€

Totaal

€ 3.780,55

Totaal

€ 6.020,00

1.150,00

Balans
Balans

Begin

Eind

Rekening

€

955,34

€

3.194,79

Spaarrekening

€

1.219,04

€

69,04
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