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Inleiding 

 

Rise Up Now is ontstaan vanuit Stichting Kenya Child Care en is opgezet door Marije Eits 

(secretaris) en Linda Kragtwijk (voorzitter). 

Beide zijn van jongs af aan al betrokken met het lot van kinderen in de ontwikkelingslanden. 

Zij hebben elkaar in 2005 in Guatemala op een vrijwilligersproject ontmoet. Daar is een 

diepe vriendschap ontstaan en het besef dat ze graag iets terug willen geven aan de wereld.  

In 2011 zijn ze samen naar Kenia gegaan waar ze vrijwilligerswerk hebben gedaan in een 

weeshuis, na meerdere bezoeken en tijdens hun zoektocht wat echt nodig was/is kwam 

William Mganga (medeoprichter van de Keniaanse CBO) op hun pad. Mede dankzij zijn 

overtuiging, kennis en inspirerende woorden " Keep the fire burning" hebben ze de stichting 

Kenya Child Care in het leven geroepen en een rescue centre opgezet.  

 

Stichting Kenya Child Care heeft in de begin jaren veel onderzoek gedaan en informatie 

vergaard naar het bestaan van de kinderen in het district Kilifi door o.a. veel contact te 

onderhouden met de kinderbescherming daar ter plaatse. Stichting Kenya Child Care is in 

2015 gestart met een rescue centre in Kikambala. In 2017 is er land gekocht in Kilifi en in 

2019 is het rescue centre daar geopend, nu zit het rescue centre dicht bij instanties zoals de 

kinderbescherming, de rechtbank en het ziekenhuis. Daar kunnen zij de kinderen een veilig 

en rustig onderkomen bieden.  

 

 

Rise up Now geeft kinderen een betere toekomst 

Vanuit het rescue centre is Rise Up Now ontstaan. Kinderen in Kenia hebben helaas niet 

dezelfde kansen als onze westerse kinderen. Dat moet en kan anders. Met het programma 

Rise Up Now leren we de lagereschoolkinderen in Kenia spelenderwijs hun zelfvertrouwen te 

versterken en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor gaan zij veerkrachtig hun 

toekomst tegemoet en zo maken we de kans veel kleiner dat ze in bedreigende situaties 

terecht komen. 

 

Het resultaat: 

• minder jeugdige slachtoffers van seksueel geweld 

• minder ongewenste zwangerschappen 

• minder vroegtijdige schoolverlaters 

• minder drugsgebruik 

• minder criminaliteit 
 

 



Ons programma is ontwikkeld in samenwerking met Bikkels Nederland. Bikkels is een begrip 

in Nederland als het gaat om weerbaarheidstrainingen voor kinderen. De trainingen bestaan 

uit preventieve, schoolbrede lesplannen gericht op het vergroten van de sociaal-emotionele 

weerbaarheid en zelfredzaamheid van alle leerlingen. Voor meer informatie over Bikkels 

verwijzen we naar hun website: https://www.bikkels.nl/ 

 

 

Kernwaarden: 

Plezier 

Groei  

Weerbaarheid   

Veerkracht 

Respect   

 

Aangepast lesmateriaal 

De training geven we met materiaal dat door ons is ontwikkeld. Speciaal voor de kinderen in 

Kenia hebben wij zowel de tekst als de tekeningen aangepast naar hun taal, cultuur, geloof 

en gebruiken. Hierbij zijn wij geholpen door een Nederlandse vertaalster, een antropoloog 

en een Keniaanse pedagoog. De bekende Keniaanse illustrator Stanislaus Issa Olonde maakte 

de illustraties. Het is een lespakket dat als basis kan dienen om later ook kinderen in andere 

landen op het continent Afrika te helpen. 

 

Onze eerste aandachtspunten zijn ervaring opdoen en leren van situaties, het team en 

organisatie versterken. Dit is belangrijk voordat er weer volgende stappen gezet worden. 

Naar verwachting zullen de vaste uitgaven groeien in de komende jaren. Zowel het bestuur 

in Nederland als in Kenia zal zich ten alle tijden volledig moeten inzetten betreft het werven 

van fondsen en sponsors. Stichting Rise Up Now werkt samen met scholen, particulieren en 

bedrijven. Dit doet Stichting Rise Up Now als volgt: 

 

Scholen: het vergroten van bewustzijn bij de kinderen in Nederland van het doel en nut van 

ontwikkelingswerk en hoe simpel het is om met kleine beetjes veel te kunnen 

verwezenlijken 

Particulieren: Een relatie in stand houden door middel van directe binding met het 

programma van Rise Up Now. Dit is van belang voor een zekere continuïteit in de geldstroom 

https://www.bikkels.nl/


Bedrijven: Het uitwerken van projecten waarbij bedrijven maatschappelijk verantwoord 

kunnen ondernemen. Eventueel met als gevolg dat Rise Up Now een langdurige relatie kan 

opbouwen met deze bedrijven. 

 

Visie en Missie 

 

De Visie van Rise Up Now is:  

Een generaties vol weerbare kinderen.  

Zodat de kinderen veerkrachtig hun toekomst tegemoet gaan en stabieler in het leven staan 

om zo te voorkomen dat zij in bedreigende situaties terecht komen. 

In eerste instantie richt Rise Up Now zich de komende jaren op de basisschoolkinderen in de 

regio Kilifi in Kenia waar ook het rescue centre is gevestigd. Hierbij zullen de trainers op de 

verschillende scholen de kinderen 8 trainingslessen geven en voorzien van huiswerk. 

Leerkrachten zijn hierbij enkel toeschouwer. Als het programma “eigen“ is gemaakt op de 

scholen wil Rise Up Now Stichting contact leggen met het ministerie van Onderwijs in 

Nairobi om het programma als een vaste les op de scholen toe te voegen.    

 

De Missie van Rise Up Now is:  

Met het programma Rise Up Now willen wij in Kenia 10.000 kinderen per jaar bereiken in 

Kenia door spelenderwijs hun zelfvertrouwen te versterken en sociale vaardigheden te 

ontwikkelen.  

Om dat te realiseren geeft ons team training aan deze kinderen. We bezoeken elke dag één 

tot twee scholen, afhankelijk van de soms grote afstand die moet worden afgelegd. Op deze 

manier kunnen we wekelijks 8 tot 10 klassen lesgeven. Dat zijn, afhankelijk van de klas, zo’n 

200 kinderen per week bij wie we een verschil maken in hun leven! 

Onze eerste aandachtspunten zijn het versterken van het team en het uitbreiden van de 

organisatie. 

 

Doelgroep 

Rise Up Now is een actief programma vol uitdaging en plezier voor de lagereschoolkinderen 

in Kenia. We leren elk kind spelenderwijs het zelfvertrouwen te versterken en sociale 

vaardigheden te ontwikkelen. Met deze tools gaan zij veerkrachtig hun toekomst tegemoet.  

 



 

 

 

 

 

Organisatie 

 

Stichting Rise Up Now is opgericht in 2022 en gevestigd in Veenendaal. 

Bestuurders Stichting Rise Up Now: 

⦁ Voorzitter: Linda Kragtwijk 

⦁ Secretaris: Marije Eits 

⦁ Penningmeester: Rob den Hartog  

 

In Kenia valt Rise Up Now onder “Kilifi Child Protection Programme”  

 

Bestuurders Kilifi Child Protection Programma: 

⦁ Voorzitter: William Mganga  

⦁ Secretaris: Joachim Rassi  

⦁ Penningmeester: Lina Tsuma  

⦁ Bestuurder: Christine Kisiroche 

⦁ Bestuurder: Linda Kragtwijk 

⦁ Bestuurder: Marije Eits 

 

Bestuur 

 

Als bestuur staan wij voor integriteit. De kosten die bestuursleden maken voor 

vergaderingen, etc. komen niet voor rekening van Rise Up Now. Reizen naar Kenia worden 

door de bestuursleden zelf bekostigd of er worden specifiek sponsors voor gezocht. 

Er wordt minimaal één keer per twee maanden vergaderd. Tijdens de vergadering dient het 

beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast 



onderwerpen aandragen voor de vergadering die op de agenda worden gezet. Er wordt van 

elke vergadering een notulen opgesteld. 

Middels het financieel jaarverslag legt Stichting Rise Up Now verantwoording af voor het 

door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks vóór 1 juli 

verschijnen en gepubliceerd worden op de website zoals de belastingdienst voorschrijft. 

Bij een project bezoek naar Kenia probeert het bestuur tegelijk aanwezig te zijn. Indien dat 

niet lukt of het voor de situatie beter is zullen ze afzonderlijk van elkaar gaan. 

 

De doelstellingen van het verblijf van het bestuur zijn: 

⦁ Controleren van de financiën 

⦁ Gesprekken voeren met het personeel 

⦁ Uitwerken nieuwe projecten 

⦁ Onderhoud van de organisatie 

⦁ Ondersteunen van het personeel 

 

Organisatie Kenia 

 

Het bestuur van Rise Up Now voert de volgende activiteiten uit: 

⦁ Evaluaties/vergaderingen 

⦁  Het meten van de resultaten en het bereik van de kinderen   

 ⦁ Het bestuur houdt contact met de instanties en de scholen 

⦁ De aansturing van het personeel 

 

De werkzame personen bij Rise Up Now zijn: 

⦁ Directeur/manager 

⦁ 6 gespecialiseerde trainers verdeeld over 3 teams 

⦁ Boekhouder 

 

Wanneer het bestuur uit Nederland zelf niet aanwezig kan zijn wordt er maandelijks door de 

manager van Rise Up Now gerapporteerd aan het bestuur via e-mail en online meeting. Deze 



rapportage bevat een financieel overzicht, een weergave van de nieuwe aangemelde 

scholen en andere zaken. 

 

Financiën 

 

Donaties 

De activiteiten van Rise Up Now worden deels gefinancierd door giften, sponsoring en 

donaties. Stichting Rise Up Now werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of 

periodiek een bedrag storten. Hier is geen minimum aan verbonden. 

Acties 

Daarnaast wordt er een groot deel van de fondsen opgehaald door zelf 

sponsorevenementen op te zetten zoals het event Dance & Care, acties uit te zetten op 

scholen of bij Rotary ‘s en andere clubs. Stichting Rise Up Now voert een financieel beleid 

met als uitgangspunt dat de huidige beschikbare fondsen en de toezeggingen minimaal 

voldoende zijn om het komende jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen. 

 

De kernpunten van het beleid zijn: 

⦁ Verantwoordelijkheid van het bestuur om de organisatie te laten slagen  

⦁ Verantwoording van uitgaves 

⦁ Duidelijke administratie 

⦁ Lage overheadkosten (bestuur, personeel) 

⦁ Toekomstgerichte instelling (minimaal 2 jaar vooruitkijken bij alles) 

⦁ De financiële situatie van Stichting Rise Up Now is volledig openbaar. Het financieel      

jaarverslag wordt jaarlijks op de website geplaatst 

 

Communicatie 

 

Stichting Rise Up Now houdt haar donateurs en andere belangstellenden op de hoogte 

betreft o.a. de ontwikkeling van het programma en probeert op deze manier zoveel mogelijk 

mensen te betrekken bij haar werk. De kosten hiervoor worden zo laag mogelijk gehouden. 

Website 

https://www.riseupnow.world 

https://www.riseupnow.world/


Rise Up Now werkt regelmatig de website bij met foto’s en nieuwe informatie over de 

ontwikkelingen van het programma zodat het de juiste informatie bevat. De website is een 

belangrijk communicatiemiddel voor (potentiële) donateurs en (toekomstige) vrijwilligers. 

 

Op de website is informatie te vinden over de organisatie, hun doel en de voortgang van het 

het programma. Tevens staan hier de gegevens gepubliceerd die de belastingdienst t.b.v. de 

ANBI-status voorschrijft. 

 

Nieuwsbrief 

Minimaal eenmaal per drie maanden verschijnt de digitale nieuwsbrief die aan alle 

belangstellenden verstuurd wordt per e-mail en tevens op de website en de Facebookpagina 

geplaatst wordt. 

 

De ambitie van Stichting Rise Up Now is vertaald naar concrete doelstellingen voor de 

komende 3 jaar tot eind 2025: 

 

 

Plan van aanpak lange termijn 

Start 2022 

Na training van de trainers van het speciale Bikkel- team start Fase 1. 

Hierbij zullen de trainers op de verschillende scholen de kinderen les geven en voorzien van 

huiswerk. Leerkrachten zijn hierbij enkel toeschouwer.  

2023-2024 

• De scholen waarbij leerkrachten interesse hebben in de methode worden meegenomen in 

Fase 2. Daarbij zullen de trainers de bijeenkomsten verzorgen en wordt er van de 

leerkrachten verwacht dat zij in de tussenliggende periode van 2 momenten activiteiten 

doen in de klas. Het programma daarvoor en de benodigde materialen worden aangeleverd 

door het Bikkel team. 

• Het speciale Bikkel-team geeft trainingen op scholen volgens de aanpak van Fase 1 

2024-2025 

• Het speciale Bikkel-team geeft trainingen op scholen volgens de aanpak van Fase 1 

• De scholen waarbij leerkrachten interesse hebben in de methode worden meegenomen in 

Fase 2. Daarbij zullen de trainers de bijeenkomsten verzorgen en wordt er van de 

leerkrachten verwacht dat zij in de tussenliggende periode van 2 momenten activiteiten 



doen in de klas. Het programma daarvoor en de benodigde materialen worden aangeleverd 

door het Bikkel team. 

• Scholen die volledig over willen gaan op de Bikkelmethode kunnen overgaan op Fase 3. 

Het volledige team aan leerkrachten wordt getraind en zal gaan werken met de 

schoolmethode van Bikkels. 

 

Ons motto: 

“Maak het verschil en wees het lichtpuntje in het leven van een kind”  

 

 


