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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van stichting Wenzi.
De activiteiten van stichting Wenzi breiden zich steeds meer uit, vandaar dat we
het een goed plan vinden om u op de hoogte te houden via een nieuwsbrief.
Plan is om 2 keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen, nl. in juni en december.
Ik wens u veel leesplezier.
Namens stichting Wenzi, bedankt voor uw steun dit jaar.
Vriendelijke groet
Willie de Bruin.
Hoofddoel: Het studiefonds
Afgelopen jaar zaten er 60 kinderen in het studiefonds, tijdens mijn oktoberreis heb ik de
resultaten gecontroleerd.
Van de meeste kinderen heb ik het rapport ontvangen, een aantal rapporten mis ik nog, daar
wordt momenteel actie op ondernomen.
De afgelopen maand hebben 29 kinderen mee gedaan aan het eindexamen voor de primary
school, de KCPE. Op het moment dat ik dit schrijf weet ik de uitslagen nog niet. De kinderen
die een score van 250 of hoger behalen gaan naar de secundairy school , wie lager scoort kan
naar de poly technische school. Zoals het er nu voor staat
zitten er in 2012 circa 89 kinderen in het studiefonds.
Op de Mwamtsefuschool zitten momenteel ongeveer 700
kinderen. Stichting Wenzi betaalt het salaris voor 3
kleuterleidsters. Er zijn circa 200 kleuters, de school heeft
besloten om de kleuters maar een halve dag op te vangen.
’s Morgens komt de helft van de kleuters, zij sluiten hun
schooldag af met een maaltijd die op school wordt
uitgedeeld. De andere helft van de kleuters start hun
Kleuters in de rij voor hun dagelijkse bord
maïspap
schooldag met een maaltijd en gaan daarna de klas in. Op
deze manier zitten er niet meer dan 30 kleuters in de klas.
Voor de overige 500 kinderen heeft de overheid 6 leerkrachten aangesteld. Dat zou
betekenen dat er per klas ruim 80 kinderen zitten.
Stichting Wenzi betaalt 50% van het salaris van 5 extra leerkrachten, zo proberen we het
aantal kinderen in een klas onder de 50 te houden.
Afgelopen jaar hebben 3 leerkrachten hun vervolg studie afgerond.
U moet weten dat er in Kenia een groot tekort aan leerkrachten is. Leerkrachten kunnen
halverwege hun opleiding, na twee jaar, een baan zoeken. Zij hebben dan een onderwijs
certificaat, maar nog niet hun diploma.
Stichting Wenzi betaalt 50% van de studiekosten, zo worden de leerkrachten gestimuleerd
en in staat gesteld om hun studie af te ronden met het behalen van hun diploma.
In december studeren 3 leerkrachten af. Voor het komend jaar hebben 3 andere
leerkrachten aangegeven dat zij graag hun diploma willen halen.
Dit alles heeft natuurlijk tot doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
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Subdoel: Het bouwen van lokalen.
Het afgelopen jaar hebben de ouders van de school,
met financiële ondersteuning van Wenzi, een
fantastisch mooi office gebouwd.
Nevendoel: De waterpomp.

De binnenkant van het nieuwe office

Door enorme droogte en armoede in de directe omgeving van de school, heeft de stichting
besloten om alles op alles te zetten om een waterpomp aan te brengen. Het drinkwater is op
ca. 120m beneden maaiveld aanwezig, er moet een dure elektrisch aangedreven pomp
geïnstalleerd worden om het water vanuit deze diepte op te kunnen pompen. Aan de slag
dus! Acties werden en worden blijvend georganiseerd, een PR campagne opgezet, en brieven
verstuurd waarin gevraagd wordt om de activiteiten van Wenzi te ondersteunen.
En met resultaat!, vele giften zijn binnen gekomen. Zelfs 80% van de kosten voor de pomp en
bijbehorende installatie zijn binnen.
De uitgave aan de waterbron staat los van de noodzakelijke uitgave aan het studiefonds.
In oktober hebben we dan de aftrap durven nemen; een geohydrologisch onderzoek is
uitgevoerd. Het onderzoek heeft aangetoond dat er naast de school een locatie is waar water
aanwezig is en dat deze geschikt is om een
waterbron aan te boren. Momenteel word er
gewerkt aan de benodigde vergunningen en de
voorbereidingen.

Wat ligt er in het verschiet.

Uit onderzoek blijkt dat dit de beste plek is
voor de waterpomp
Onderzoek naar water wordt gedaan

Afgelopen zomer werd de stichting aangenaam verrast
door een telefoontje van Nature’s Pride, een bedrijf uit Maasdijk. Zij heeft het plan om
Stichting Wenzi als goed doel voor te dragen bij de Wollebrandcross. Een geweldige
verassing. De stichting is in gesprek gegaan met de organisatie van de cross. Wenzi is als één
van de 4 grote doelen uitgekozen. Nature’s Pride wil echter een losstaand project binnen
de stichting voor haar rekening nemen. Nature’s Pride heeft gekozen om de schoollokalen
die nog gedeeltelijk afgebouwd en gebouwd moeten worden te ondersteunen.
Met de opbrengst van de Wollebrandcross gaan we proberen om 4 nieuwe lokalen te
bouwen en 8 lokalen van meubels te voorzien.
-Voor actueel nieuws kunt u stichting Wenzi van nu af aan ook op facebook volgen.
-Voor meer informatie en eventueel deelname aan de Wollebrandcross:
www.wollebrandcross.nl
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