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Voorwoord / Foreword

Het Mathare Girl Power Project is medio 2016 opgericht door Fiona
Weijkamp-Sims en Maqulate Atieno. Het is een klein project bedoeld om
jonge vrouwen en meisjes uit de sloppenwijken in Nairobi, een betere
toekomst te bieden door beroepseducatie, coaching en
sociaal/emotionele steun.
Wij bieden opleiding- en werkmogelijkheden voor een klein groep jonge
vrouwen in ons kapsalon, maar wij zijn van plan veel meer jonge vrouwen
te bereiken door het opzetten van een mentorschap project in scholen en
eventueel het bouwen van een vakschool met faciliteiten voor
kinderopvang. Wij willen jonge vrouwen helpen naar een zelfstandig,
menswaardig bestaan en uitzicht geven op een gezonde, hoopvolle
toekomst.
            

The Mathare Girl Power Project was started in 2016 by Fiona Weijkamp Sims
and Maqulate Atieno. We are a small charity based in Nairobi and our aim
is to support girls and young women living in the slums of Nairobi,
 towards a better future through education, training and mentorship.
We o�er training and work opportunities for a few girls at a time in our hair
salon situated near Mathare. Our aim is to reach and support many more
girls by starting up a mentorship project in schools which will o�er social
and emotional support for girls facing problems which arise from poverty.
Eventually we want to build a small school where girls can learn a trade
which will provide them with opportunities to work and become financially
independent. We want to o�er childcare facilities for young mothers
attending the school and o�er support and advice for girls and women in
the form of an advice center which is freely accessible to the community.
We want to help girls towards an independent, dignified, and hopeful
future.
            
       “Education  is the means to empowerment and financial

independence for girls born into poverty”.



Samenstelling / About us

De stichting heeft een klein bestuur, bestaande uit Fiona Weijkamp-Sims
(voorzitter), Elly Loman (lid) en Saskia Soetevent (lid). Het bestuur wordt
vanuit Kenia ondersteunt door Maqulate Atieno.
Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. Van iedere vergadering
worden notulen opgemaakt.

We are a small but dedicated team of women determined to make a
di�erence and do what we can to improve the lives of girls living in the
Nairobi slums.
Our foundation has a small committee. We are Fiona Weijkamp-Sims
(chairwoman),  Elly Loman (committee member and Saskia Soetevent
(committee member) We are supported by Maqulate Atieno in Nairobi, who
is our project manager and have regular contact with her via social media
and email.
We hold meetings four or more times a year and all minutes are recorded
and shared. Results of our meetings are communicated with Maqulate in
Nairobi.  

Activiteiten en resultaten / Activities and results
In 2018 werden er verschillende acties uitgevoerd om fondsen te werven,
vooral op het Vathorst College, in Amersfoort. Wij willen schoolkinderen via
het project bewust maken van de armoede en problemen in andere landen
en laten zien waar deze fondsen voor gebruikt worden. Wij hebben
vrijwilligers laten bakken en verkopen, een loterij gehouden, cakes en ko�e
verkocht op ouderavonden. Ook hebben wij buiten de school
handgemaakte producten verkocht op markten. Wij ontving donaties van
collega’s, vrienden en familieleden en door een geweldige donatie van het
Contribute Foundation, die wij in Mei kregen, konden we het
mentorschapsproject laten beginnen.
Wij zijn ontzettend blij en dankbaar en willen iedereen hartelijk danken
voor hun bijdrage.

In 2018 we raised funds for our salon through various activities at the
Vathorst college and hopefully raised awareness among students about



our project, why we need funds and what we do with them. We sold home
made cakes,  held a lottery, sold food in our school canteen for students
and parents and spent a couple of cold winter days selling products at the
local market. We received some donations from colleagues, friends and
family. We are very grateful for their support
In May we received a generous donation from the Contribute foundation
for our mentorship project and were able to start the program by training
10 girls as mentors.



Doelstellingen / Goals 2019-21
Wij willen graag het Mentorschap project de komende jaren uitbreiden
zodat wij veel meer meisjes kunnen opleiden als mentoren. Wij willen graag
zien dat ons mentoren in meerdere scholen aanwezig zijn zodat zoveel
mogelijke meisjes kunnen bereiken, die we steun en advies kunnen
gebruiken. Wij willen graag zien dat ons curriculum gebruikt zou worden
in scholen. En dat oudere meisjes mentoren worden voor jongere meisjes.
In de toekomst willen we graag mentoren opleiden die, in de lokale
gemeenschappen meisjes zouden kunnen bereiken die door armoede niet
op school zitten. Deze is een kwetsbare groep die we graag willen
ondersteunen.

Wij zullen blijven werken aan fundraising voor het salon en mentorschap
project. Wij willen meer meisjes opleiden als kapster en hun de kansen
geven ervaring op te doen in dit vak.
Wij zullen doorgaan met fondsen werven zoals de laatste paar jaar, door
evenementen op school, te organiseren, sponsoren proberen te werven en
vrienden en families vragen om financiele steun. Wij hopen genoeg
fondsen te werven om het salon en mentorschap project uit te breiden en
eventueel een begin kunnen maken om het sparen voor ons ultieme doel,
een vakschool voor meisjes realiseren.

We want to continue our mentorship program so that we can train more
girls. We hope to see our trainers  working in schools as soon as possible,
reaching many more girls and o�ering support and advice.
We aim to see our curriculum being adopted and used in these schools

and to see senior girls mentoring younger girls.
We hope that within a few years we will be sending mentors into the local
communities where they will be able to reach out to vulnerable girls and
young women who are not attending the schools. In this way we will be able
to reach many more girls.
We are very hopeful and excited for the future of this programme and what
e�ects it will have on the girls taking part.

We will be continuing our fundraising e�orts to raise funds for the salon
and mentor programme. We hope to train more girls at the salon and we



will continue e�orts to find them work experience and hopefully work at
other salons.
We will be doing this by various means, such as cake sales, ra�es, selling
home -made products, various school activities, donations from friends
and families and spreading the word about our project through social
media. We will also continue our search for possible future sponsors and
hope to raise a constant and stable amount of funds to provide for the
salon, mentor programme and to start saving towards our ultimate goal,
the school.

Financiën / Finances 2018
Ons doel is al het gedoneerde geld voor het project te gebruiken. Maar er
zijn basiskosten die we niet kunnen vermijden, zoals bankkosten en
transactiekosten voor het sturen van geld naar Nairobi.
We onderhouden de financiële administratie waarin alle inkomsten en
uitgaven worden geregistreerd. Ook bewaren wij alle bonnetjes waar
mogelijk en worden deze gecontroleerd door een financieël adviseur aan
het eind van het jaar.
In Nairobi houdt Maqulate ook de financiële administratie bij. Daarnaast
houdt ze ons hier regelmatig van op de hoogte zodat we weten waar het
aan besteed wordt. In Nairobi worden niet alle transacties geregistreerd
op bonnetjes maar waar mogelijk, houdt Maqulate dit netjes bij en stuurt
ons een overzicht. Van de ontvangen donaties worden kosten voor de
salon betaald, zoals huur, water, elektriciteit, haarproducten en
beveiliging. Soms worden extra kosten gemaakt voor bijvoorbeeld het
aanscha�en van een brandblusser, reparaties aan apparatuur enz.
In 2018 hebben wij fondsen ook opgestuurd om het mentorschap
programma op te kunnen starten.

We proberen sponsoren te regelen voor het materiaal dat nodig is voor de
diverse activiteiten zodat we hier niet onze eigen fondsen voor hoeven te
gebruiken. Wanneer we huisgemaakte producten verkopen op een markt
is het altijd ons doel om zowel de huur als de kraam en de producten
gesponsord te krijgen. Wanneer we een loterij houden worden alle prijzen
ook gedoneerd aan ons en krijgen deze sponsors hiervoor een bedankje
terug op social media. Iedereen in Nederland die werkt voor het project
doet dit op vrijwillige basis. In Nairobi krijgen de vrijwilligers soms een
lunch of reiskostenvergoeding, maar de taken worden gedaan op
vrijwillige basis. De meisjes in het salon krijgen een percentage van de
opbrengst van klanten en de rest gaat naar de salon. Het geld dat de
meisjes krijgen is om eten te kopen en voor een beetje extra financiële
steun voor hun familie.



We aim to provide our project with all of the money that is raised during
fundraising events.
We do have some basic costs though which are paid using funds.
Our fixed costs consist of bank fees and monthly transaction costs when
we send funds to Nairobi. These are unavoidable.
But apart from these costs everything else goes straight into the project.

We keep financial records of all our incoming funds and receipts wherever
possible and these are checked by an external advisor at the end of the
financial year.
In Nairobi Maqulate keeps records of spending and receipts of purchases
and keeps us updated on a regular basis, so that we know what the funds
are being used for. In Africa not all transactions are done with receipts, but
wherever possible, Maqulate keeps a record of all these costs and sends
them to us online. Our funds are also used to pay costs for the running of
the salon, such as, rent, water, electricity, hair products and security.
Sometimes there are extra costs for things like a fire extinguisher, repair
and maintenance of equipment etc.
In 2018 funds were also sent to Nairobi to start up our mentorship project.

We try to get sponsors for things that we need during fundraising events
so that we don’t have to use funds. When we sell home- made products at a
market, we try and get the rent for the stall sponsored and the products
will be made by us or donated. When we hold a lottery then we get prizes
given to us or donated and in return we give these sponsors a mention on
our facebook page or
website.
Everyone in the Netherlands
who works for us and helps us
with the project works on a
voluntary basis. In Nairobi,
volunteers may be given
lunches or their transport
fees paid, but all other tasks
are carried out voluntarily.
The girls at the salon receive
a percentage of the money
paid in by clients and the rest
goes to the salon. This
amount for the girls goes to
help them buy food and
essentials for their families.



Balans

01-01-18 31-12-18

Rabobankrekening € 354,40 € 1.554

Totaal activa € 354,40 € 1.554

Eigen vermogen € 354,40 € 354,40

Resultaat
€ 1.199,17

Totaal passiva € 354 € 1.553,57

Winst en verliesrekening

Opbrengsten € 5.373,49

Winst/extra kosten salon

Kosten kapsalon in Nairobi

€1.019,62

Huur € 1.367,91-

Elektriciteit en water € 1.052,24-

Vergunningen €      78.30-

Beveiliging €    210,45-

Haarproducten €    526.12-



Brandblusser €      41,21-

€  3.276,23

Kosten mentorship project

Promotiemateriaal €     375,50-

Transportkosten €     493,45-

Maaltijden €     536,38-

Kantoorartikelen €    187,85-

€   1.593,38

Bankkosten + Western Union € 324,33-

Resultaat
€ 1.199,17






