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Januari 2016 

Het jaar start lastig. Het blijkt dat de penningmeester de heer heer P.J. Nes zijn bestuurstaak al 
geruime tijd niet goed op orde heeft. Hij verschijnt niet, of stelt bestuursvergaderingen uit, zegt 
bestuursvergaderingen op het laatste moment af en verschaft het bestuur geen financiële 
rapportages, geeft geen inzage in de bankrekening van de Stichting. Er ontstaat een niet werkbare, 
onplezierige situatie.  
 
Februari 2016  
 
SG Newton Benefiet diner.  
Scholengemeenschap SG Newton uit Hoorn heeft vanuit het docententeam van de Cookingskills 
afdeling tesaam met zo’n 50 leerlingen in samenwerking met het bestuur van Stichting The Style 
Foundation een grootse benefietavond georganiseerd.  
Karin Bloemen ondersteunde deze avond muzikaal.  
De lokale ondernemers uit Hoorn hebben belangeloos kavels ter beschikking gesteld voor de loting 
en voor de veiling.  
Het werd een groot succes. De krant werd gehaald, dus ook lokale bekendheid wordt steeds groter. 
 
Op 13 februari   is in Kenya een groots feest op het schoolterrein.  
De graduation party van onze afgestudeerde studenten.  
Het werd een groots feest met honderden genodigden op het terrein in de zin van familie, vrienden 
maar ook V.I.P. ‘s.  
 
Penningmeester P.J. Nes blijkt geldelijk te hebben gefraudeerd en het bestuur in Nederland alsmede 
in Kenya een oneigenlijke gang van zaken heeft voorgesteld.  
Dientengevolge heeft het bestuur in Nederland de heer P.J. Nes met onmiddellijk ingang opgezegd, 
uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel en alle toegang tot de bankrekening van de Stichting, 
alsmede de bankrekeningen waar de Stichting niet van op de hoogte was, geblokkeerd.  
Nieuw Nederlands bestuur is gevormd; Cees van der Klip – voormalig hotelschool directeur van de 
hotelschool Maastricht, is aangesteld. Cees is samen met zijn vrouw Pierina Soddu al diverse keren 
als vrijwilligers op het schoolterrein in Kenia werkzaam geweest. Tevens is Ingrid Mol toegetreden tot 
het bestuur als penningmeester. 
 
The Style Cooperation  
 
Mariska Appelman en Adri Hillegers hebben aan de drietal beste en meest gemotiveerde studenten 
van de Hotelschool in Kenya, een coöperatieve samenwerkingsvorm bedacht en ondersteunen deze 
ook financieel. De leerlingen dienden gezamenlijk een bussiness plan te maken en dat die 
zelfsupporting kon worden naar de toekomst toe. Zo creëren leerlingen een eigen toekomst.  
 
 
Maart 2016 
 
Onze leerlingen in Kenia hebben examens gedaan.  
74% is geslaagd.  
De deelexamens meegerekend.  
Alleen de tourguiding students hebben blijkbaar slechte input gekregen van de leerkracht.  



Bijna alle studenten scoorden een dikke min, dus er is besloten om deze leerkracht te ontslaan.  
 
De Schooldirecteur in Kenya is nog bijzonder jong.    
Hij heeft daardoor heel duidelijk nog niet het onderscheidingsvermogen en de capaciteiten tot 
managen.  
Hij vertrouwt de verkeerde personen.  
Mismanagement en oneigenlijkheid steekt daardoor de kop op.  
Vandaar dat het bestuur in Nederland heeft besloten om een lokaal bestuur te vormen in Kenya.  
Op die manier wordt het management gedeeld en kan de schooldirecteur zich gesteund voelen.  
Daarnaast zal worden uitgezien naar een Westerse manager die op heel korte termijn, op 
vrijwilligersbasis de boel in Kenya kan structureren en coachen van een nieuwe, meer ervaren  
manager.  
 
April  2016 
 
Het vinden van een Westerse manager als vrijwilliger blijkt nog een hele opgaaf. 
Diverse sollicitatiegesprekken zijn geweest, maar nog geen geschikte persoon gevonden.  
Daarom is besloten om een Kenyaanse voormalige hotelmanager te contracteren in de persoon van 
Nicolas Kaikai.  
 
Lara Timmerman, directeur van Pop Vriend Seeds uit Andijk, is door de penningmeester Ingrid Mol 
benaderd om de agrarische afdeling van ons scholenproject te ondersteunen middels een donatie 
van zaden.  
Lara heeft een zakenrelatie in Kenia; Peter Francombe. 
Die zal zij benaderen om allereerst polshoogte te nemen op ons schoolproject.  
 
Mei 2016  
 
Helaas blijkt al snel dat ook Nicolas geen managementcapaciteiten heeft.  
Geld verdwijnt, hij is niet vaak op het schoolterrein, dus het project krijgt van het Nederlandse 
bestuur de “survival status”.  
 
Juni 2016  
 
Er is op het allerlaatste moment een Nederlandse vrijwilliger gevonden.  
Anton ten Westenend.  
Hij vertrekt in juni naar het schoolterrein in Kenya.  
Aldaar zal hij orde scheppen.  
Ook zullen 2 Nederlandse bestuursleden – voorzitter Mariska Appelman en penningmeester Ingrid 
Mol, naar Kenia vertrekken met voormalige vrijwilligers Rik en Ineke, Lynia Kempen, alsmede met  
heuse toeristen Arco Buijs en Martijn Bruil. 
Er zal om de school een positieve impuls te geven, een groots lokaal feest gegeven worden. 
Een soort “open school idee”.  
Dit alles is goed gelukt.  
Veel mensen zijn hiernaartoe gekomen.  
 
De lokale bevolking ziet dat wij er samen alles aan doen om de effecten van de negativiteit die om 
het project heen hing, om te buigen naar een positief verhaal.  
Arco Buijs, topman in de hotelindustrie, is onder de indruk van hetgeen wij als hotelschool 
aanbieden. Hij biedt aan om een online reserveringsprogramma te sponsoren, alsmede de opzet 
voor een heuse internetpagina om de hotelschool onder de toeristen te promoten.  
www.thestylehotel.com  

http://www.thestylehotel.com/


Ook wordt een airbnb promo opgezet.  
 
Het gehele Nederlandse team heeft geconcludeerd dat de heer Jeremiah Ole Moonka – ondanks zijn 
jonge leeftijd- wel een uitstekende kandidaat zou kunnen zijn om als schoolmanager te fungeren in 
de toekomst.  
 
Eveneens was de heer Peter Francombe met zijn partner op het schoolterrein en was ook onder de 
indruk van de hele opzet. Met name het zelfsupporting gedeelte stond hem aan.  
Hij zou een positief advies afgeven aan Lara Timmermans van Pop Vriend Seeds in Nederland.  
Niet alleen voor zaden te doneren, maar met name een greenhouse met water irrigatiesysteem en 
een watertank.  
 
 
Juli 2016 
 
Er komen toeristen op de Kenyaanse The Style Hotelschool. Betalende gasten, die met het verblijf 
daardoor een 1 op 1 donatie doen aan de school aldaar.  
Iedereen blij en overweldigd door de eenvoud, maar ook schoonheid van het schoolterrein.  
De lokale werknemers op het schoolterrein worden hierdoor bijzonder gemotiveerd om te blijven 
geloven in onze gezamenlijke droom; het opzetten van een Economie van de Liefde.  
Dit is uiteindelijk het streven van het ontwikkelingshulp project.  
 
Augustus 2016  
 
Pop Vriend Seeds gaat de Greenhouse, water irrigatiesysteem en de watertank doneren.  
Anton ten Westenend blijkt het lastig alleen als vrijwilliger te kunnen redden, dus versterking wordt 
gebracht in de persoon van  Shirley Schuitenmaker. Zij gaat in september 2016 naar het project.  
 
September 2016 
 
Adri Hillegers begeleid Shirley Schuitenmaker naar het project in Kenya.  
Shirley is nog vrij jong en vol energie en enthousiasme.  
Zij verblijven daar een aantal weken, voordat de voorzitter, Mariska Appelman ook naar het project 
komt.  
Aldaar blijkt dat de heer Anton ten Westenen  er als vrijwilliger geen goede furore heeft gemaakt;  
hij heeft een studente aangerand en geeft dit ook toe. Daarnaast heeft hij onaanvaardbare uitingen 
gedaan richting het personeel, waaronder ook de huidige schoolmanager Jeremiah Ole Moonka.  
Reden om hem onmiddellijk van het terrein af te sturen en een gebiedsverbod ingesteld.  
Hij mag niet meer in en rondom het schoolterrein komen.  
 
Er is besloten om de computerdocent, de heer Jeremiah Ole Moonka, aan te stellen als tijdelijke 
manager.  
 
Besloten wordt in overleg met Cees van der Klip en diens vrouw Pierina Soddu, dat zij naar het 
schoolproject in november 2017 gaan.  
Er is verzocht dat Shirley haar nicht ook naar Kenia komt, om Shirley te ondersteunen totdat Cees en 
Pierina in november naar het project gaan.  
 
 
 
 
 



 
 
 
November 2016  
 
28 november zijn Cees van der Klip en Pierina Soddu  naar  Kenia om daar continuïteit te brengen, te 
stabiliseren, de schoolmanager Jeremiah Ole Moonka te coachen.  
Dit gaat heel goed, aangezien deze vrijwilligers al vaker zijn geweest en dus het reilen en zeilen heel 
snel kunnen inschatten.  
 
26 november was de jaarlijkse Verver Bloembollen outlet verkoop met de opbrengst mede voor ons 
project.  
 
December 2016 
 
12 december gaat Peter Francombe uit Nairobi wederom naar ons schoolterrein toe ter 
voorbereiding op de Greenhouse.  
 
 
 
Donaties in 2016. 
 
Er zijn verschillende particulieren maar ook bedrijven in 2016 die donaties hebben gedaan. 
Waaronder de Verver bloembollen en Kiwanis (verkoop van cyclamen). 
 
Diverse donaties 19.055 euro 
 
Benefietdiner maart 8094 euro 
 
Het blijft een uitdaging om donaties te werven maar op verschillende wijze is het bestuur actief bezig 
om hier invulling aan te geven en betrekken daar verschillende mensen bij die de Foundation een 
warm hard toedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


