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Vrijdag 20 februari
De ochtend na aankomst in Kenia, is het meteen al aanpakken. Ik ga samen met Johan en
Coby op bezoek bij de Mwamtsefu primary school. Johan en Coby zijn de sponsors van de
Manda school, een school die 4 kilometer van de Mwamtsefu verwijderd is.Zij gaan mij het
komend jaar begeleiden.
De ontvangst op de Mwamtsefu was hartelijk.
Na de kennismaking kwamen we al snel in gesprek over de belemmeringen die er zijn om
kinderen goed onderwijs te geven.
We zoeken naar oplossingen die we in de komende vijf jaar kunnen realiseren. Oplossingen
waarmee we de school en de gemeenschap kunnen helpen.
Ook willen ze erg graag nieuwe lokalen, een kantoor en een lerarenruimte. Maar voor deze
wensen heeft Wenzi nu nog niet voldoende geld beschikbaar. We hebben een inventarisatie
gemaakt en met elkaar afgesproken om de week daarop terug te komen om concrete afspraken
te maken
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woensdag 25 februari
Vandaag is de samenwerking beklonken: Wenzi start met drie kleine projecten op 50/50 basis.




een studiefonds voor leerlingen,
een studiefonds voor leerkrachten en
het uitbetalen van het salaris van de kleuterleidster.

50/50 basis houdt in dat de ouders zelf 50% van het schoolgeld voor hun kinderen betalen, de
leraren betalen 50% van de kosten van hun eigen opleiding en de school betaalt 50% van het
salaris van de kleuterleidster. De overige 50% betaalt stichting Wenzi dus.
De totale kosten voor de sponsor bedragen dit jaar naar verwachting ongeveer
school is natuurlijk heel blij met deze hulp en wij ook!

€ 2.000,-. De

We zijn gestart zonder grote geschenken, maar wel met acties die veel voor de kinderen
zullen betekenen. Voor de kleuters wordt het onderwijs gratis en de leerlingen uit groep 8
krijgen de mogelijkheid voor vervolonderwijs.
Kinderen in Nederland, van Basisschool de Schakel en van wijkgemeente Oost-de Ark, zijn
hard aan het werk om het geld voor de meubels voor de Mwamtsefu school bij elkaar te
sparen. Deze meubels zouden dan in de polytecnische school van het district Manda gemaakt
kunnen worden. Ik hoop daar in oktober concrete afspraken over te kunnen maken.
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