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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.
Ons mentorschap project hebben wij in 10 scholen geïntroduceerd, met het doel
kennis en sociaal emotionele steun te geven aan meiden die lijden door
armoede.
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.
Our mentorship project which we have introduced into 10 schools o�ers social
and emotional support for girls facing problems which arise from poverty. We are
helping girls towards an independent, dignified, and hopeful future.

( Covid rescue plan. Voedselpakketten voor gezinnen ; food packages for our
families )



Samenstelling stichting / 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.

 

( menstruatie workshop in de buitenlucht ; menstruation workshop outside)



Activiteiten en resultaten/ Activities and results
De Covid epidemie heeft een enorme impact gehad over de hele wereld en in het
bijzonder in Nairobi. Scholen zijn gesloten, alles is afgesloten en iedereen is
gedwongen binnen te blijven. Het is onvermijdelijk dat de armsten het zwaarst
getro�en zijn. Voor degenen die in krappe, onhygiënische leefomstandigheden in
de informele nederzettingen leven, heeft de pandemie levens gekost, maar voor
de meesten is het inkomensverlies een ernstiger probleem geweest, omdat
ouders hun baan kwijtraakten.
Helaas werd ook ons project gedwongen alle activiteiten stop te zetten,
aangezien de scholen werden gesloten en alle kinderen, onze mentoren en
leraren naar huis werden gestuurd.
Onze grootste zorg ging uit naar al diegenen die hadden deelgenomen aan ons
mentorprogramma. We maakten ons zorgen over de gevolgen voor onze meisjes
en hun gezinnen en toen het verontrustende nieuws uit Nairobi bleef komen,
realiseerden we ons dat de meest dringende noodzaak was om iedereen te
beschermen tegen het virus en gezinnen te ondersteunen die helemaal geen
inkomen hadden.

Dankzij de sponsoring van de Contribute Foundation, https://www.contribute.nl/
kregen alle meisjes die betrokken zijn bij ons mentorschap programma
levensreddende voedselpakketten voor hun gezinnen tijdens de maanden
augustus, september en oktober. Deze pakketten bevatten voedingsmiddelen,
zoals rijst, suiker, thee en groente, maandverband, zeep, gezichtsmaskers en
belangrijke veiligheidsinformatie over Covid-19 in het Engels en het Swahili.
Wat hadden we bereikt?

● Via de 500 meisjes hebben we 1800 personen bereikt en van voedsel
kunnen voorzien voor drie maanden;

● 1000 folders uitgedeeld met belangrijke veiligheidsinformatie over Covid-19.
● UItleg gegeven aan alle deelnemers die pakketten kregen, over Covid en

hoe ze zichzelf en anderen kunnen beschermen, in Engels en Swahili.
● 1500 mensen van beschermende  gezichtsmaskers voorzien (augustus jl.).
● Meer dan 500 meisjes en vrouwen maandverband gegeven. Hierbij ook

instructie en informatie gegeven aan jonge meisjes over menstruatie en
persoonlijke hygiëne.

● Workshops in het buitenlucht gegeven over veilig blijven tijdens Covid-19.
● Kinderen in het kindertehuis Soul Mercy van voedsel kunnen voorzien en

wees-meisjes een deel van ons Mentorschap Programma onderwezen over
menstruatie en persoonlijke hygiëne.

Het e�ect van onze actie
● Door voedsel uit te delen hebben families zekerheid gekregen dat ze een

maand lang kunnen eten.
● Zekerheid betekent minder stress en rust in wat een erg zorgelijke situatie

is.

https://www.contribute.nl/


● Vermindering van Gender Based Violence. Reductie van agressie. Het zijn
vrouwen die de meeste verantwoordelijkheid krijgen om een familie te
voeden en hierdoor zijn zij het doelwit van gefrustreerde partners.

● Vrouwen en meisjes die geen maandverband kunnen gebruiken omdat ze
geen geld voor hebben zijn gedwongen om stukjes doek te gebruiken, te
wassen en buiten op te laten drogen. Dit is beschamend voor meisjes en
schaamte is de grootste reden waarom meisjes niet naar school gaan als
ze ongesteld zijn. Door maandverband aan ze te geven, bieden we
zekerheid en bouwen ze zelfvertrouwen op waardoor ze zonder schaamte
naar buiten gaan.



The Covid epidemic has had a huge impact around the world and especially in
Nairobi. With schools closed, everywhere in lockdown and everyone forced to stay
indoors, inevitably the poorest have been impacted the most. For those living in
cramped, unhygienic living conditions in the informal settlements, the pandemic
caused loss of lives but loss of income has been a more serious issue for most, as
parents were laid o� work.
Unfortunately our project was also forced to stop all activities as schools were
closed and all the children, our mentors and teachers were sent home.
Our main concern was with all those who had been taking part in our mentorship
program. We were worried about the e�ects on our girls and their families and as
worrying news continued to come from Nairobi, we realised that the most urgent
need was keeping everyone safe from the virus and supporting families living with
no income at all.
Thanks to support and sponsoring from the Contribute Foundation
https://www.contribute.nl/
we were able to support all the girls and their families who are part of our
Mentorship Programme, with life saving food parcels during the months of
August, September and October. These parcels contained basic foodstu�s such
as rice, tea, sugar, vegetables, sanitary towels, soap, facemasks and important
safety information about the Covid virus in Swahili and English.

What we achieved
● Via 500 girls we fed 1800 people for three months
● We handed uit 1000 folders with safety advice
● We gave parents instruction on how to stay safe from Covid in English and

Swahili
● We provided 1500 people with facemasks
● We provided more than 500 women and girls with sanitary towels and gave

menstrual health and advice workshops to girls.
● We provided food for the children at the Soul and Mercy childrens home

and gave menstrual health and personal hygiene workshops

The e�ects of our actions
● Families  had three months food security
● Reduction of stress and anxiety and more peaceful households
● Reduction in gender based violence. It is women who are seen as

responsible for feeding families and are at the mercy of frustrated partners
● Girls and women unable to buy sanitary products, use strips of cloth which

is both unhygienic and a cause of shame and embarrassment for them. We
have provided a sense of security and the ability to live life normally during
their menstrual period.

https://www.contribute.nl/


Fondsenwerving /
Fundraising 2020
Door de Covid pandemie hadden we veel
minder mogelijkheden om fundraising acties
voor het kapsalon te organiseren en
uitvoeren. Tijdens de lockdown was het
onmogelijk. Geen markten of concerten en
gezien het feit dat alle leerlingen van het
Vathorst College thuis zaten, konden we ons
gewoonlijke activiteiten op school ook niet
uitvoeren. Wat we wel hebben kunnen doen is
inspelen op de situatie waar wij allemaal
inzitten en dus hebben we gezichtsmaskers
kunnen verkopen. Wij zijn ontzettend
dankbaar aan Madelon Sieberichs die uren
achter haar naaimachine zat en prachtige
gezichtsmaskers maakte. Ze heeft er veel van
verkocht. En wij zijn heel dankbaar voor alle
individuele donaties die wij van vrienden en
familie hebben kunnen ontvangen. Hun
bijdrage hielp ons met salon kosten en steun
voor ons kapsters.

Unfortunately we had less opportunities to raise funds for our hair salon in 2020,
due to the Covid epidemic and the lockdowns which followed. There were no
markets to sell products, no concerts which we could organise and no school
fundraising activities whilst the school was closed. One thing which we did
manage to do was sell lots of facemasks to friends and colleagues. Our thanks to
Madelon Sieberichs who spent many hours sitting behind the sewing machine
making them to order. And we were extremely grateful for friends and family
whose donations helped us pay costs and support the girls at our hair salon.

Doelstellingen / Goals 2021
In 2021 hopen we dat er een einde komt aan de Covid-beperkingen en dat onze
scholen weer opengaan, zodat we door kunnen gaan met het opleiden,
begeleiden en ondersteunen van meisjes.

- Ons doel is om ons mentorschap programma weer op te starten en meer
meisjes erbij te betrekken.

- We willen leraren aanmoedigen om ons lesprogramma over te nemen
binnen de tien scholen,



- Om meer meisjes op te leiden tot mentor en om meisjes aan te moedigen
mentor te worden van de jongere meisjes.

- We hopen genoeg sponsoring te krijgen om alle meisjes die het
mentorschap programma volgen te voorzien van maandverband
producten.

- Op deze manier hopen we meer meisjes te verleiden om het programma te
volgen en zo te helpen het aantal verloren schooljaren te verminderen
doordat meisjes niet in staat zijn om menstruatieproducten te betalen.

- We zullen regelmatig workshops geven over goede menstruele hygiëne.
- We zullen groepssporten en -activiteiten gebruiken om het zelfvertrouwen

te vergroten.
- We hopen mentoren op te leiden om in de gemeenschap te werken en

meisjes te bereiken die om wat voor reden dan ook niet naar school gaan.
- We zullen doorgaan met onze inspanningen om via sociale media meer

bekendheid te geven aan ons project.
- We zullen ons blijven inspannen om fondsen te werven voor ons

mentorschap programma en kapsalon door het organiseren van
fondsenwervende activiteiten waar en wanneer mogelijk, afhankelijk van
Covid beperkingen op dat moment.

In 2021 we hope to see an end to Covid restrictions and our schools
reopening so that we can continue educating, mentoring and supporting
girls.

● Our goal is to restart our mentorship program and get more girls
involved.

● We aim to encourage teachers to take up our curriculum within the
ten schools,

● To train more girls to become mentors and to encourage girls to
become mentors to the younger ones.

● We hope to get enough sponsoring to provide all girls following the
mentorship program with sanitary products.

● We hope in this way to tempt more girls into following the program
and thereby help reduce the amount of schooling lost due girls
inability to pay for menstrual products.

● We will be giving regular workshops on good menstrual hygiene.
● We will be using group sports and activities to boost self esteem.
● We hope to train mentors to work in the community reaching girls

who for whatever reason are not in school.
● We will continue our e�orts to raise awareness about our project

through social media.
● We will continue our e�orts to raise funds for our mentorship

program and hair salon by organising fundraising activities when
and wherever possible depending on Covid restrictions at the time.



Financiën / Finances 2020
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

12-31-19 01-01-20

Rabobankrekening € 1.428,00 € 2.063,00

Totaal activa € 1.428,00 € 2.063,00

Eigen vermogen € 1.428,00 € 1.428,00

Resultaat €    635,00

totaal passiva € 1.428,00 € 2.063,00

Winst en verlies rekening

Opbrengsten

Individuele donaties €   4.558,17

Stichting contribute donaties € 15.194,87



Overig €     831,98

€ 20.585,02

Kosten kapsalon in Nairobi

€  4.795,88

Kosten mentorschap programma

€ 14.831,14

Algemeen

Bankkosten €    323,00

Totaal kosten € 19.950,02

Resultaat €      635,00


