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Beste lezer,
 
Weesmeisjes behoren tot de kansarmsten in Kenia. Familie ziet doorgaans vanwege 
armoede geen kans hen op te vangen, zij worden jong uitgehuwelijkt, vaak 
misbruikt en altijd als ballast gezien. Deze meisjes krijgen van Stichting Verkaart 
weer een kansrijke toekomst. Wij geven hen een goede middelbare opleiding en 
opvang in een veilig internaat. En we begeleiden ieder meisje – ruim 2000 meisjes 
- in haar ontwikkeling naar een zelfstandige, zelfbewuste en middelbaar opgeleide 
vrouw die vol vertrouwen met haar toekomst aan de slag kan.
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STICHTING VERKAART DEVELOPMENT TEAM
VAN KANSARME WEESMEISJES
NAAR ZELFSTANDIGE EN ZELFBEWUSTE VROUWEN

Stichting Verkaart is ontstaan vanuit de 
overtuiging van de oprichters – Jan en Ans 
Verkaart - dat als je in meisjes investeert, dit ook 
een positieve uitwerking heeft op hun omgeving. 
Goed opgeleide vrouwen creëren een betere 
leefomgeving voor hun families en inspireren 
andere vrouwen. Tegelijkertijd draagt de 
emancipatie van vrouwen in ontwikkelingslanden 

bij aan gender-gelijkheid, een belangrijke 
voorwaarde voor ontwikkeling.

In de afgelopen jaren bouwde Stichting Verkaart 
met veel persoonlijke inzet en giften van sponsors 
en betrokken prívépersonen 4 internaten. Hier 
krijgen meisjes onderdak en gezonde voeding, 
en volgen zij hun vierjarige middelbare opleiding. 



We hebben in 25 jaar tijd een stevige organisatie 
en structuur neergezet en vele meisjes geholpen. 
Maar we zijn nog lang niet klaar! Alleen al de 
kosten van docenten, leermiddelen, voeding 
en zorg, en instandhouding van de gebouwen 
vormen ieder jaar weer een grote uitdaging. En 
graag zouden we nog veel meer weesmeisjes op 
onze internaten willen onderbrengen.

We willen nieuwe mensen leren kennen: mensen 
bij wie ons verhaal iets raakt, die net als wij Afrika 
onder het hart hebben zitten en die met ons 
willen samenwerken om deze meisjes kansrijk hun 
toekomst tegemoet te laten zien. Zelfstandig en 
zelfbewust. In de afgelopen 25 jaar heeft Stichting 
Verkaart bewezen dat zij werkelijk het verschil 
maakt. En ook: dat het geld daar terechtkomt bij 
degenen voor wie het bedoeld is.

Dit jubileumjaar staat voor Stichting Verkaart in 
het teken van verandering en vernieuwing: van het 
steunen op een lokaal netwerk van sponsoren wil 
de organisatie zich ontwikkelen naar een sociale 
onderneming die in 2025 een bredere basis heeft, 
ook onder een groot publiek. 

Op dit moment verkennen wij samenwerkings-
vormen met andere netwerken die zich 
bezighouden met vrouwenemancipatie en 
duurzame ontwikkeling. Daarnaast zoeken we 
naar samenwerkingen met scholen.
 
Op onze website www.vdt.nl  is te zien en te 
lezen wat wij tot nu toe hebben gedaan en 
bereikt. Interesse om mee te doen? Neem 
contact met ons op en we nodigen je graag uit 
voor een goed gesprek!

 Hans Verkaart
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Amina Alawe:
‘Ik ben mijn ouders al op zeer jonge leeftijd verloren. Een familielid nam mij zogenaamd op in 
zijn gezin, maar op een gegeven moment werd het duidelijk dat hij mij wilde uithuwelijken aan 
een man in het dorp. Dat weigerde ik en vanaf dat moment werd mijn leven een hel. Ondanks 
deze zware omstandigheden lukte het me de basisschool te voltooien. Voor de middelbare school 
was geen geld. Het zag er erg slecht voor me uit, tot het moment, en ik zal dat nooit vergeten, 
het hoofd van mijn basisschool mijn huis binnenstapte met een formulier van Stichting Verkaart. 

Hij vertelde mij dat dit een goede organisatie is en dat deze stichting al vele weesmeisjes geholpen 
heeft. Ik vulde het formulier in en ik werd vervolgens zowaar toegelaten tot hun middelbare 
school en internaat. En nu studeer ik aan de universiteit! Ik ben de gelukkigste persoon op aarde!’

SUCCESS STORIES
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Tembe Mlongo:
‘Helaas kon ik niet naar de middelbare school, puur omdat ik te arm was: mijn moeder was 
alleenstaand, een boerin. We waren in totaal met z’n vieren thuis en ze was niet in staat om ons drie 
maaltijden per dag te geven. No way dat ik naar de middelbare school kon. Dus ik bleef thuis, terwijl 
mijn vroegere klasgenootjes naar de middelbare school gingen. Dankzij Madame Beasy van Stichting 
Verkaart kon ik wél naar de middelbare school. Ik ben haar eeuwig dankbaar voor dé change of my 
life! Vervolgens ben ik naar de universiteit gegaan en nu ben ik lerares op een middelbare school 
én ik ben bezig met mijn master in geografie. Ik ben een ‘empowered woman’, hoog opgeleid, en ik 
verwacht dat er in de toekomst nog meer moois voor mij in het verschiet ligt. Ik heb ervoor gezorgd 
dat mijn twee broers naar de middelbare school kunnen. En last but not least, wat mijn moeder 
helaas niet kon, kan ik nu wel: ik kan mijn moeder en broers drie maaltijden per dag bieden.’

Mariam Choka:
‘Ik heb dankzij Stichting Verkaart basis- en 
middelbaar onderwijs kunnen volgen. Omdat het 
onderwijs volledig door Stichting Verkaart werd 
betaald, kon ik mij volledig op mijn schoolwerk 
richten. Ik deed het zo goed op school dat ik de 
kans kreeg om naar de universiteit te gaan! Ik 
studeer nu economie en ik werk als accountant.’

SUCCESS STORIES
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IN DE AFGELOPEN 25 JAAR HEEFT STICHTING 
VERKAART DE VOLGENDE ZAKEN GEREALISEERD:
INTERNATEN VOOR WEESMEISJES

•  De bouw van vier middelbare school internaten voor weesmeisjes. Drie internaten worden vandaag nog 
volledig ondersteund.

• In totaal hebben hier al meer dan 8000 meisjes eindexamen gedaan.

• Ieder jaar worden er 1000 meisjes voor hun vierjarige middelbare opleiding gesponsord.

• Meer dan 100 meisjes hebben het gebracht tot lerares.

• Vele meisjes hebben vervolgstudies gedaan aan een hogeschool of universiteit.

•  Alle meisjes zijn zich bewust van het belang van beperkte familieomvang. Ze worden door de opleiding 
veel later moeder dan normaal gesproken het geval is in hun thuissituatie.

• Iedere school beschikt over eigen regenwateropvang.

• Iedere school verbouwt eigen groente.

• De meisjes krijgen medische verzorging, tandheelkundige hulp en oogcontroles.

OVERIGE GEREALISEERDE PROJECTEN:

•  Op de 70 door Stichting Verkaart gebouwde basisscholen hebben 80.000 kinderen basisonderwijs 
genoten.

• Op deze basisscholen zijn per school 7.500 bomen geplant.

• In de directe omgeving van deze basisscholen zijn 10 medische posten gerealiseerd.
 

FACTS & FIGURES
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EN DAN NOG DIT:

•  Stichting Verkaart heeft in Kenia twee polytechnische scholen gebouwd voor in totaal 300 kinderen. 
Elk jaar worden 50 weesmeisjes voor hun twee of driejarige opleiding en internaatkosten gesponsord 
aan de technische school in Kilulu.

•  We steunen een opvanglocatie voor straatjongens in Mombasa: onder leiding van een echtpaar wordt 
hier aan 40 straatjongens, waaronder albino’s, een thuis geboden.

•  Op een door ons gebouwd internaat worden 150 verstandelijk beperkten verzorgd.

•  Een groep van 16 verstandelijk beperkte kinderen wordt via een begeleid wonen project voorbereid op 
terugkeer in de maatschappij.

•  Stichting Verkaart verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten aan de lokale bevolking over albinisme. 
Albinokinderen worden ook voorzien van beschermingsmiddelen, medische zorg en krijgen onderwijs.



VDT.NL
DONATIEMOGELIJKHEDEN:
• Sponsoring van een weesmeisje

• Onderhoud van de scholen
• Aanschaf lesmateriaal

• Sponsoring verstandelijk beperkten, straatkinderen of albino’s
 

Voor meer informatie bezoek ons op www.vdt.nl

info@vdt.nl  |  Bank: Rabobank  |  IBAN: NL36 RABO 0143166557
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