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In de afgelopen maanden ging het werk in Malindi wel door en daar zijn we blij mee. Door de Corona 
was het bestuur ook beperkt in  het opzetten van nieuwe projecten en is niet veel nieuws te melden. 
Maar om in beeld te blijven hierbij de stand van zaken nu.  
 

 

 
Jubileum Father Bert 
Hij vertelt zelf hierover, want gepland familiebezoek naar Malindi kon helaas door de corona niet 
doorgaan:  
Afgelopen maand had ik een paar bijzondere feestdagen. Ik wil ieder heel hartelijk bedanken voor de 
vele felicitaties voor de55 jaar als priester op 10 juli en verder 80 jarige verjaardag op 26  juli. Het 55 
jaar jubileum is rustig voorbij gegaan maar wel hadden de mensen wat werk gemaakt van de 80ste 
verjaardag. Het is gevierd op de 25ste want dat kwam beter uit op de zondag. Na de eerste mis van 7 
uur werd in het kerkportaal een taart opgedeeld en dat viel goed in de smaak. Na de mis van 11 uur 
in een buitenplaats weer een tart opgemaakt en kwamen ze met wat geschenkjes waaronder een 
geit, een kalkoen,2 paar sandalen, wat geld in envelopjes, een shirt en sokken. Nou wat wil  je nog 
meer. Erg leuk allemaal. Ook broeder Franz  werd in het zonnetje gezet want die had net daarvoor 
zijn verjaardag gehad.  Hier alles verder rustig, hoewel in het westen van het land de corona flink 
bezig is. Hier in Malindi moeten we ook goed oppassen maar verder gaat alles gewoon door met alle 
winkels open en de markt. Ook gaan we door met de diensten in de kerk. Op 13 aug hoop ik weer met 
verlof naar Nederland te komen.  
 

 

 
Onderwijs. Op 21 juli dit jaar kregen we het verzoek om 7 leerlingen te ondersteunen die de 

cateringopleiding op de Vakschool van het Catholic Instituut volgen. Het gaat on een bedrag van 

totaal ongeveer  1800 Euro. Besloten is dat dit door SUN gefinancierd zal worden. (Dit is dus naast de 

groep van 6 kandidaten die een beroepsopleiding gaan volgen dank zij de steun van Homico.) 

De namen van de 7 nieuwe mensen 

zijn: 

1. Martin Kiti. 
2.  Brenda Mueni 
3.  Saida Mwali 
4.  Anna Mbatu 
5.  JosephineWaithera 
6.  Shillah Haiba 
7.  Elpina Mghoi 
 
 

De derde van links is Saida. Wie wie is van de andere 5 dames is momenteel niet bekend 
bij het bestuur….  



 
 

Beroepsopleiding. De 6 cursisten die een beroepsopleiding gaan volgen zijn overigens nog niet bezig 
voor zover dit bij het bestuur bekend is. Dat moet duidelijk zijn voordat we aan Homico aangeven dat 
alles rond is. 
 

 

 
Financien.  
Er zijn geen extra uitgaven geweest vorig jaar. Voor 2021 Is de bijdrage voor maatschappelijk 
werk/HIV van € 1500 nog niet overgemaakt. Er wordt besloten voortaan te doneren via MillHill 
Nederland. Het huidige saldo is afgerond € 9400. Tevens is er behoefte aan een extra 
vertrouwenspersoon in Malindi. Dit zal met hem besproken worden als hij in Nederland is. 
Wetgeving.  
Er is een wetswijziging over bestuur verenigingen en stichtingen. De voorzitter heeft dit uitgezocht 
met als resultaat dat we voldoen aan de eisen. Er moet verslaglegging zijn van vergaderingen en 
financiën. Inclusief kascontrole. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk bij wanbestuur. Voor 
ANBI status is actuele stand bestuursleden nodig bij de Kamer van Koophandel. 
 

 

 
Sponsoren.  
Zoals eerder zijn er enkele sponsors afgevallen wegens andere prioiteiten. Er moet dus gewerkt 
worden aan uitbreiding. Diverse mogelijkheden zullen worden onderzocht.  
Als u misschien suggesties heeft laat het weten.  
 

 

 

Goede tijden……….. 
 

 
 

 

 

Bestuur:   
Kees Buijs (voorzitter), Willemien Buijs (penningmeester), Rob Suurmond (secretaris), 
Henk Bakker (Public Relations), Paul Versluis (lid). 
Adres: SUN for Malindi, Buitenerf 23A, 4824 HA BREDA,  
email  Sunformalindi@ziggo.nl  , website www.sun4malindi.net 
Bankrekening NL19 RABO 0114 1315 62 t.n.v SUN for Malindi 
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