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Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de stichting Mathare Girl Power
Project. De stichting 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 kleine groep jonge
vrouwen in onze kapsalon. Maar wij willen veel meer jonge vrouwen
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.
“Education is the means to empowerment and financial independence
for girls born into poverty”.

Foreword
This is our Mathare Girl Power Project’s first Annual Report. The charity
was started in 2016 by Fiona Weijkamp Sims and Maqulate Atieno. We are
a small charity based in Nairobi and our aim is supporting girls and
young women living in the slums of Nairobi, towards a better future
through education, training and mentorship.
We offer 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 offer
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 later with opportunities to work and
become financially independent. We want to offer childcare facilities for
young mothers attending the school and offer 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 stichting Mathare Girl Power
Wij zijn een klein maar betrokken team van vrouwen die vastbesloten
zijn om een positief verschil te maken in het leven van meisjes en
vrouwen in de sloppenwijken van Nairobi.
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. Wij hebben maandelijks contact met
Maqulate in Nairobi

About us
We are a small but dedicated team of women determined to make a
difference 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 e-mail.
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 and we keep in touch with her regularly.

Activiteiten 2017 / Activities 2017
Salon activiteiten
In 2017 hebben vijftien meisjes, in leeftijd variërend tussen 18 en 25
training ontvangen bij de salon. De training bestaat uit drie periodes
van drie maanden. In de eerste periode krijgen ze de
basisvaardigheden, zoals haren wassen, hoofdmassage,
vlecht-technieken en hand en nagelverzorging.
Tijdens de tweede periode krijgen ze praktische training gericht op de
onderwerpen waar zij geïnteresseerd in zijn. Ze oefenen moeilijkere
technieken en leren hoe ze nail art, manicures en pedicures geven. De
laatste drie maanden krijgen ze vooral veel ervaring met klanten.
Sommige van de meiden kregen een korte stage bij andere kapsalons
om meer werkervaring op te doen. Aan het einde van de training worden
ze geëvalueerd door hun begeleider: Mrs. Eunice Akoth.
De meiden hebben allemaal werk gevonden bij andere kapsalons,
alhoewel niet fulltime maar op basis van commissie. Ze krijgen betaald
per klant dus afhankelijk van de drukte.
Tijdens de training bij de salon kregen zij ook direct van de klant
betaald. Als voorbeeld: een klant die binnenkomt voor een blow-dry
betaalt 200 Keniaanse shilling (ongeveer 1.69 euro). Een klein bedrag
maar genoeg om reiskosten te betalen of eten te kopen voor hun
kinderen.
2017 was een turbulent jaar in Kenia vanwege de verkiezingen en
daardoor moest de salon een paar dagen zijn deuren sluiten. Het was
gedurende die tijd niet veilig voor de meiden om op straat te zijn
vanwege de onrust. Gelukkig keerde de rust weer terug na de
verkiezingen en konden ze zich weer concentreren op hun training.
Naast de salon is een kleine health clinic en de medewerkers daar
hielden een oogje in het zeil toen de salon dicht was. Er zijn geen
problemen geweest en de leerlingen en begeleiders konden verder waar
ze gebleven waren.
Salon activities
In 2017 a total of fifteen girls, between the ages of 18 and 25, received
training at the salon.
The training consists of three periods, each taking three months. The
first period introduces girls to the basic salon tasks such as washing
hair, head massages, basic plaiting and weaving techniques and hand
and nail care.
During the second period the girls get practical training and focus on
areas that they are interested in. They practice more complicated
techniques and learn how to give manicures, pedicures and nail art. The
last three months are spent gaining practical experience with clients.

Some of the girls were given a short internship at other salons to gain
work experience. At the end of the training girls were reviewed by their
trainer: Mrs Eunice Akoth.
All the girls have found work at other salons, although they haven’t
found full time employment. They are paid per customer, so it really
depends on how many customers use the salons.
While they trained at our salon, they received payment from the clients
which went directly to the girls themselves. For example a customer
coming in for a blow dry will pay 200 Kenyan shillings (which is about 1.69
euro) A small amount of money, which helps pay transport costs or a
small amount with which to feed their children.
2017 was a turbulent year in Kenya due to the elections and during this
period the salon had to close its doors for a few days. It was not safe for
the girls to be out on the streets during the unrest, so many of them had
to stay inside. Thankfully, after the elections, once things settled down,
they were able to go back to concentrate on their training. Next door to
the salon is a small health clinic and their staff kept an eye out for the
security at the salon while it was closed. Luckily there were no problems.
Trainees and customers were able to carry on where they left off.

Fondsenwerving
2017 was een druk jaar vol activiteiten om geld op te halen. We
organiseerden een loterij voor Pasen en verkochten snacks en
pannenkoeken. We verkochten handgemaakte producten en deden mee
aan een goede-doelenmarkt. Ook kregen we een aantal gulle donaties
waar we ontzettend dankbaar voor zijn.
Het Vathorst College was zo vriendelijk om een locatie te bieden voor
deze evenementen en de leerlingen hielpen ook mee met de
fondsenwerving.
Fundraising activities
2017 was a busy year of fundraising events. We organised various events
such as an Easter lottery, the sale of snacks and pancakes. We sold
handmade products and took part in a charity market. We received
some generous private donations and are extremely grateful to
everyone who donated to us.
The Vathorst College was very kind in letting us hold some events and it
was lovely having students to help us out and get involved with
fundraising.

Doelen 2018-2021
Onze salon heeft meiden de kunst van het kappersvak geleerd en
sommigen van hen hebben hier ook een baan aan overgehouden bij
andere salons in Nairobi. Wij willen dit ook doorzetten in de toekomst.
Niet alle meiden hebben werk hieraan overgehouden en dat is een
probleem dat wij willen oplossen. We zullen gaan kijken naar de
mogelijkheden om een klein beginners-loon aan te kunnen bieden zodat
ze voor zichzelf kunnen werken. Om bijvoorbeeld een mobiele salon of
eigen klein bedrijfje te beginnen in Nairobi. Als eerst zullen wij gaan
uitzoeken hoe microkrediet werk, wat het inhoudt en wat nodig is om een
eigen klein bedrijf op te starten. Ook moeten we gaan onderzoeken
hoeveel er nodig is om een extra begeleider aan te nemen bij de salon.
Op dit moment is één begeleider niet genoeg om de juiste
ondersteuning te bieden.
Dit is allemaal afhankelijk van de fondsen die wij hebben om dit te
kunnen financiëren. We hopen dit doel te halen door het organiseren
van activiteiten.
Op dit moment is ons mentorship programma klaar om te beginnen
dankzij een gulle donatie van de Contribute Foundation. Dit betekent
dat we meiden kunnen trainen om hun werk als mentor te kunnen
volbrengen. We hopen dat onze mentors daarna zo snel mogelijk aan de
slag kunnen in scholen om zoveel mogelijk meisjes te voorzien van
voorlichting en advies.
Ons doel is om dit curriculum in andere scholen toegepast te zien zodat
oudere meiden mentor kunnen zijn voor de meisjes jonger dan hen. We
hopen binnen een paar jaar mentors in de lokale gemeenschap te zien
zodat ook de meisjes bereikt kunnen worden die niet naar school gaan
en hierdoor een kwetsbare positie hebben in de maatschappij. We zijn
erg hoopvol en kijken uit naar de toekomst om te zien hoe dit
programma invloed gaat hebben op de levens van meisjes en vrouwen in
Nairobi.
We zullen onze fondsenwerving doorzetten om geld op te halen voor
zowel de salon als het mentorship programma. Dit zullen we doen door
verschillende activiteiten te organiseren zoals een taartenverkoop, een
loterij, het verkopen van handgemaakte producten, verschillende
activiteiten op het Vathorst College en donaties van vrienden en familie.
Daarnaast zal social media erg belangrijk zijn om ons project onder de
aandacht te krijgen. We hopen handgemaakte en tweedehands
producten te verkopen op lokale markten gedurende het volgende jaar.
Ook zullen we onderzoek doen naar eventuele sponsors en hopen
hierdoor regelmatige inkomsten binnen te krijgen zodat de salon, het
mentorship programma en het uiteindelijke doel; een school
gefinancierd te krijgen.

Goals 2018-2021
Our salon has been training girls in the art of hairdressing and some of
these girls have found work at other salons in Nairobi.
We will be continuing in this fashion for the foreseeable future.
Not all girls are finding work after their training. This is a problem we
want to address and we will be looking into possibilities of offering small
start up loans to girls, enabling them to work for themselves and start,
for example, a mobile salon or small business in Nairobi. First we will be
researching how micro -credit works, what it involves and how much one
girl needs to be able to start working for herself. We also need to find
enough funds to pay for an extra trainer for the salon. One trainer is not
enough at the moment to offer sufficient training.
This all depends, of course on whether we have enough funds available,
but this is what we will be aiming for and by organising regular
fundraising activities we hope to be able to achieve this.
At this moment our mentorship programme is about to start, thanks to a
generous donation from the Contribute Foundation. This means that we
will now be able to start training girls to work as mentors. We hope to see
our trainers working in schools as soon as possible, reaching many
more girls and offering 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 effects it will have on the girls taking part.
We will be continuing our fundraising efforts to raise funds for the salon
and mentor programme.
We will be doing this by various means, such as cake sales, raffles, selling
home made products, various school activities, donations from friends
and families and spreading the word about our project through social
media. We hope to be able to sell handmade products and secondhand
goods at local markets throughout the coming year.We will also continue
our search for possible future sponsors and we 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
Ons beleid is simpel. Al het geld dat opgehaald wordt met
fondsenwerving gaat rechtstreeks naar het project. We hebben geen
kantoor, betalen onszelf niets en daardoor kan het geld rechtstreeks
naar Nairobi.
Er zijn een paar kosten waar wij niet omheen komen, bijvoorbeeld de
kosten die wij maken om het geld over te maken. Transactiekosten voor
het versturen van geld naar Nairobi zijn helaas onvermijdelijk. Af en toe
gebruiken wij een deel van de fondsen voor materiaal zoals
ansichtkaarten en badges die verkocht worden met winst.
We onderhouden de financiële administratie waarin alle inkomsten en
uitgaven worden geregistreerd. Ook bewaren wij alle bonnetjes waar
mogelijk en deze worden gecontroleerd door een financieel 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 Maqulate houdt dit netjes
bij en stuurt ons een overzicht.
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.

Financial policy
Our policy is simple. We aim to provide our project with all of the money
that is raised during fundraising events. We do not have an office, don’t
pay ourselves anything so this way the funds go straight to where they
are needed.
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.
Sometimes we need an investment from the project for things like
postcards and badges that are sold at the markets for a profit.

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 Nairobi not all transactions are
done with receipts, but Maqulate keeps record of all these costs and
sends them to us online.
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.

Donaties en Kosten Kapsalon Nairobi
Totaal is er in de periode van februari tot en met september 2017 € 3645,- aan donaties
ontvangen.
De totale kosten voor de kapsalon in Nairobi bedragen in de periode van 1 januari 2017 tot
en met 31 december 2017 €
De salon maakt geen winst.

Balans

01-01-17

31-12-17

Rabobankrekening

€ 426

€ 354

Rekening courant
kapsalon

€0

€0

Totaal activa

€ 426

€ 354

Eigen vermogen

€ 426

€ 426

Resultaat

€0

€ 71-

Totaal passiva

€ 426

€ 354

Winst en verliesrekening
Opbrengsten

€ 3.645

Kosten kapsalon in Nairobi
Huur

€ 1.343-

Elektriciteit en water

€ 1.033-

Vergunningen
Beveiliging

€ 91€ 103-

Haarproducten

€ 155-

Reparatiekosten

€ 36-

Transportkosten

€ 52-

Algemene kosten
Bankkosten

€ 352-

Koersverschillen

€ 550-

Resultaat

€ 71-

