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Verslag van de oktoberreis 2010 naar Kenia 

Stichting Wenzi 

Woensdag 20 oktober 2010. 
 
Om 8.00 uur vertrokken we naar de Mwamtsefu school. 
Na een zeer warm welkom is het tijd om te bekijken wat er het afgelopen half jaar is gebeurd. 
De mensen uit de community hebben de krachten gebundeld en zijn begonnen met de bouw van een 
office; dit is noodzakelijk, want de vele insecten eten nu de gehele administratie van de school op. 
Door zelfwerkzaamheid van de mensen van de school worden de kosten voor de school beperkt.  
Het is goed is te zien dat ze de handen flink uit de mouwen steken. 
 

Ook was duidelijk te zien dat ze trots geworden zijn op hun 
school. De schoolomgeving zag er schoon en opgeruimd uit.  
De looppaden zijn aan beide zijde gemarkeerd door witgeverfde 
stenen. 
 
 
 
 
 

 
Natuurlijk is er nog een enorme wensenlijst 

 Bouwen van nieuwe lokalen 

 Aanschaf van  meubels 

 Elektriciteit,( generator of solar system)  
zodat de oudste leerlingen , die nu op school blijven om 
zich voor te bereiden op de eindtoets ook ‘s avonds 
kunnen leren Bij de school zou ook een oplaadpunt voor 
mobiele telefoons geïnstalleerd kunnen worden, mogelijk 
kan hier geld mee verdiend worden. 

 Aanschaf van lesmaterialen. 

 Het boren van een waterput; het water kan verkocht worden aan de mensen van de 
community, dit zorgt voor een betere volksgezondheid en inkomsten voor de school. 

 
Vele wensen heb ik aangehoord, wetende dat de stichting daar voorlopig het geld nog niet voor 

heeft. 
 
Na de rondleiding was het tijd voor een gesprek met de 
directeur en de adjunct.  
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Afgelopen jaar heeft de stichting 50% van het salaris van drie kleuterleid(st)ers betaald, dit betekent 

dat de ouders geen extra bijdrage voor de jongste kinderen meer hoeven te betalen; dit geld hadden 

ze veelal niet en daardoor bleven de kleintjes dus nog thuis.  

                                       

 

 

 

 

De afspraak Is: Wenzi betaald 50% van het salaris, de school zorgt dat de kinderen vanaf 4 jaar op 
school zijn.  
Deze afspraak heeft geresulteerd in een instroom van 100 meisjes en 90 jongens. 
Een geweldig resultaat!  ik ben hier heel blij mee , maar………er zullen nog wel een paar leerkrachten 
en vrijwilligers bij moeten komen. De nieuwe leerkrachten worden door de stichting ook voor 50 % 
betaald. 
In 2010 zijn er 20 leerlingen ingeschreven op de secundairy school. De stichting heeft  50 % van de 
kosten betaald.    
Ik heb gecontroleerd op welke school ze zitten en de bijbehorende de kosten, thans blijkt dat het 
schoolgeld per school nogal verschilt, dit is zeker een aandachtspunt voor het vervolg gesprek van 
aanstaande zaterdag. 
 
De inkomsten van het Greenproject zijn maar gering gestegen; door een grotere aanplant in de 

directe omgeving is het aanbod gestegen waardoor de verkoopprijs van een boomstam is gezakt. 

Het onderwijs van de school staat op een hoog peil. In 2009 had de school de hoogste score van het 
district, voor het jaar 2010 ziet het er ook prima uit. 
In januari 2010 zijn er 20 kinderen doorgestroomd naar de secundairy school en 4 kinderen naar de 
polytechnische school. Tot op heden zijn er geen afvallers en dat is een geweldig resultaat! 
De eindtoets wordt eind november gemaakt, de uitslag komt in december en in januari start het 
nieuwe schooljaar. 
De prognose voor januari 2011 is dat er 40 kinderen doorstromen naar de secundairy school. 
Wederom een geweldig resultaat, dit geweldige resultaat geeft wel een behoorlijke lastenverzwaring 
voor het studiefonds omdat de stichting 50% van het schoolgeld betaald 
Met deze getallen en wensen ben ik aan het einde van de middag vertrokken, zaterdag 23 oktober 
was er een bijeenkomst met het team en de oudercommissie van de school. 
 

Zaterdag 23 oktober. 
 
We zijn gestart met een terugblik. 
Afgelopen februari  hebben we met elkaar vastgesteld dat het studiefonds het hoofddoel is.  
 
Om dit hoofddoel te kunnen bereiken moeten enkele doelstellingen behaald worden: 
 

 Mwamtsefu school wil een lijdende en voorbeeld school zijn dat studenten opleidt en  
klaarstoomt voor een vervolgstudie op een secundairy school en ze zo de mogelijkheid biedt 
om  daarna aan een universiteit te kunnen gaan studeren. 
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Indicator score KCPE   2009   284.85; met een score boven de 250  kunnen kinderen naar de  
secundairy .school.   
De score van 2010  is nog niet beschikbaar en kon dus ook niet verwerkt worden. 
 

 Sub goal : Alle kinderen van 4 jaar moeten naar school kunnen gaan. 
 
Met 190 nieuwe inschrijvingen is dit subdoel bijna behaald. Er zijn nog een klein aantal kinderen 
thuis. De schoolleiding gaat er alles aan doen om de kinderen binnen te halen. 
 
Met de wensenlijst in mijn gedachten vraag ik de ouders en het team of ze nog steeds achter deze 
doelen staan,  gelukkig doen ze dit. Dat betekent dat  het studiefonds prioriteit heeft. 
 
Vervolgens spraken we  over de andere wensen, met de bijbehorende kosten proberen maken we 
een berekening.  
We noemen het de 50 % / 50 % game, dit geeft wat  hilariteit, maar vervolgens is iedereen met de 
neus op de feiten gedrukt; je kan wel veel willen, maar dan moet je wel zorgen dat jouw deel van de 
kosten er ook is. 
 
Uiteindelijk komen we tot de volgende afspraken voor het scolarship 2011. 

1. 60 leerlingen, per leerling wordt € 100,- per jaar betaalt, totaal € 6.000,- 
2. 3 EDC  teachers € 50,- p/m, totaal per jaar voor 3 EDC teachers € 1.800,- 
3. 3 PTA teachers   € 50,- p/m, totaal per jaar voor 3 PTA teachers € 1.800,-  

      
Verder wordt er gekozen voor het afbouwen van het kantoor Volgens zeggen kost dat € 5.000,-, 
voordat er een akkoord is moet ik er wel de originele offerte zien. 
Voor Wenzi betekent dit een uitgave  voor het scolarship van € 755,53 per maand, geen 
discussiepunt. 
Wat er voor het afbouwen van het Office betaald gaat worden hangt af van de offerte die nog 
gemaakt wordt voor het resterende werk. 
Na dit optelsommetje wordt het voor de school ook duidelijk dat er meer inkomsten moeten komen.  
Moeders zouden wel een landbouw project willen opzetten. 
Voor dat project zou een mogelijkheid kunnen zijn om bij de polytechnische school tanken voor 
water te kopen of te huren.  
De tank kan gehuurd worden en het water moet gekocht worden, de ouders van de school gaan  
onderzoeken hoe dit werkt en of dit mogelijk is. 
Verder heb ik het team gevraagd om voor februari met plannen te komen. 
De directeur moet d.m.v afschriften laten zien dat hij de leerkrachten inderdaad € 100,- p/m betaald, 
dit is namelijk een  zeer goed salaris,  € 80,- zou ook een prima salaris zijn. In dat geval betaalt de 
stichting maar  € 40,- i.p.v. € 50,- per maand. 
Onderzocht moet worden welke ouders er een financiële bijdrage kunnen leveren voor de opbouw 
van de school.  
Voor de school dus een opdracht , maar voor Wenzi ook een grote opdracht. De komende maanden 
moet ik  heel hard aan het werk om veel meer geld op de rekening te krijgen. 
Hierbij hoop ik op blijvende  steun van de mensen die Wenzi een warm hart toedragen. 
 
Voor meer informatie over het project:  www.wenzi.nl  
Willie de Bruin. 
 

http://www.wenzi.nl/

