Jaarverslag 2015
Local Heroes kan terugkijken op een succesvol jaar. Een hoogtepunt was in juni de feestelijke
bijeenkomst ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Local Heroes. 15 jaar ‘Running for Africa’.
De avond stond geheel in het teken van de projecten van Local Heroes. De veiling leverde een
prachtig geldbedrag op. Een zeer geslaagd evenement.
Het Fonds op Naam, opgericht 1 juli 2011 bij Cordaid Memisa werd in 2015 afgewikkeld.
De doelstelling van het Fonds op Naam was het financieel ondersteunen van projecten die een
directe invloed hebben op de levensomstandigheden van inwoners in Ethiopië, gericht op
ontwikkeling en verbetering van de gezondheidszorg. Een van de projecten is de Dakuna Clinic. De
Dakuna Clinic valt onder de verantwoordelijkheid van het Bisdom van Emdibir en richt zich op
moeder- kindzorg. Ruim 12.000 mensen zijn aangewezen op de Dakuna Clinic. Met het geld van Local
Heroes is er een nieuwe kliniek gebouwd en is de kliniek ingericht.
Een wens van het Bisdom van Emdibir was het aanleggen van een sportveld voor de St.
Anthonyschool. November 2015 is het sportveld officieel geopend door ons bestuurslid Willem
Donkers. Meer dan 1.000 leerlingen maken gebruik van het sportveld, maar ook kinderen uit de
omgeving kunnen het sportveld gebruiken.
De Winners Highschool, meisjesschool in Keringket krijgt al vanaf de start van de school
ondersteuning van Local Heroes. Keringket (Kenia) ligt 100 km ten zuidoosten van Nakura. Deze
meisjesschool is bestemd voor atleten die de primary school hebben doorlopen. De meisjes trainen
een tot twee keer per dag onder begeleiding van een Keniaanse coach, deze coach wordt
ondersteund door Gobal Sports Communications. De meisjes wonen ongeveer 500 meter van de
school op een trainingskamp, zo zijn de faciliteiten dicht bij elkaar: leren en trainen. De meisjes op
deze school genieten onderwijs en bereiden zich voor op een carrière in hardlopen. Mocht blijken
dat het hardlopen niet lukt, dan kunnen de meisjes altijd hun school afmaken. Met de ondersteuning
vanuit Local Heroes worden er schoolbanken, tafels en stoelen en schoolmateriaal aangeschaft en
draagt Local Heroes bij aan andere voorzieningen zoals de bouw van een scheikundelokaal,
instrumenten e.d.
Leerlingen van het Segbroek College Den Haag leverden bijzonder sportprestaties en zamelden geld
in voor de meisjesschool Keringet. Ook de leerlingen van het Rijnlands Lyceum in Wassenaar
haalden een prachtig bedrag op voor de meisjesschool Keringet.
In 2015 ontving Local Heroes een bedrag van de Struan Foundation bestemd voor de Dakunha Clinic
en de meisjesschool Keringet.
Stichting Buurtzorg stelde in 2015 een bedrag ter beschikking voor de Dakuna Clinic.

Plannen 2016
Projecten
Local Heroes zet zich in 2016 wederom in voor de meisjesschool Winners Highschool, meisjesschool
Keringet in Kenia. De meisjes krijgen onderwijs en worden ook begeleid in hun sport hardlopen. Een
doelstelling van de school is dat de meisjes altijd hun school afmaken, ook als de sportprestaties van
de meisjes achterblijven. Local Heroes ondersteunt dit project al vanaf de start van de school. De
financiële ondersteuning vanuit Local Heroes bestaat voornamelijk uit het betalen van
schoolmateriaal, boeken, tafels en stoelen e.d.
In 2015 had de school 82 leerlingen. Voor 2016 streeft de school naar een leerlingaantal van
100-110 leerlingen. De lopende kosten zoals salarissen van leraren, het middageten voor de
leerlingen en lesmateriaal e.d. wordt betaald uit het schoolgeld. Een streven van de school is om het
schoolgeld met 20 euro te verlagen; de bijdrage is dan gelijk aan de andere scholen in de omgeving.
De school wil graag meisjes met een zeer arme achtergrond ook de gelegenheid bieden naar school
te gaan. De mogelijkheid te leren, maar ook uit te blinken in het hardlopen biedt kansen voor deze
meisjes voor de toekomst. De school wil uiteindelijk totaal 160 leerlingen scholing bieden.
Voor de zeer arme kinderen die het schoolgeld niet kunnen betalen wil Local Heroes zich o.a.

inzetten.
Het sportveld bij de St. Athonyschool (het Bisdom van Emdibir) is in november 2015 officieel
geopend. Local Heroes zal zich in 2016 inzetten om de faciliteiten rond het sportveld te verbeteren.
In 2016 gaat Local Heroes zich inzetten voor een nieuw project!
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Mr. Hezekiel Sepeng is een Zuid-Afrikaan en een bekende atleet. In 1996 werd hij tweede bij de
Olympische Spelen 800 meters. Sinds 2009 zet Sepeng zich in voor de school in Limpopo. De school
is in de oostelijke regio van de Makhado Municipality in Limpopo.
De belangrijkste doelstelling van de school is de leerlingen te helpen ambachtelijke vaardigheden te
ontwikkelen. De school heeft de focus liggen op sportactiviteiten zoals, atletiek, volleybal, voetbal
etc. De school heeft ruim 200 leerlingen.
De website van Local Heroes wordt in 2016 vernieuwd, er komt meer aandacht voor de projecten.
Het komende jaar gaat het Segbroek College Den Haag zich weer inzetten voor Local Heroes.
In november 2016 wordt de Berenloop georganiseerd op Terschelling. De opbrengst is bestemd voor
Local Heroes.

