Water?
Verslag van onze najaarsreis –2011.
Deze keer ben ik met echtgenoot , kinderen en aanhang op reis gegaan.
Op 13 oktober 2011 vertrokken we voor 8 dagen naar Kenia.
Ondanks de verontrustende berichten in de media omtrent de regen, vanuit de Hoorn van Afrika,
waren ze vanuit de school steeds positief geweest.
In de laatste mail werd gemeld dat het office af was, maar dat men met de ingebruikname wilde
w achten totdat ik haar feestelijk geopend had.
Bij aankomst in Mombasa regende het. Het is moeilijk om over de nu vaak onbegaanbare wegen te
rijden.
Maandag morgen is het dan zover. We gaan op weg naar De Mwamtsefuschool
Met ons mee rijden mensen die een bodemonderzoek gaan doen. Duidelijk moet worden wat de
beste plek is om een waterput te boren. Waar en hoe diep zit het water dus. Het regent ook nu weer,
maar de weg is nog redelijk begaanbaar en om half 11 zijn we dan ook bij de school.
De kinderen van de school lopen ons al zingend tegemoet en ineens zien we daar het nieuwe office
gebouw. Geweldig ; fleurig geel en blauw geschilderd, met slingers voor de ingang !
Kamer voor de directeur, kamer voor de adjunct en een grote ruimte voor het team met een goede
kast om de lesmaterialen in op te bergen. Ook de meubels zijn keurig. Ze zijn zelfs gebeitst en de
hele gemeenschap is er dan ook bijzonder trots op. Tijdens de officiële opening moest ik ,als een
echte koningin namens Wenzi, de slingers doorknippen

Voor ons is het tijd om rond de tafel te gaan en te kijken hoe het dit afgelopen jaar is gegaan.
-De rapporten van alle studenten(voortgezetonderwijs) worden bekeken. Er zijn geen afvallers. Ook
alle meisjes zitten nog op school, daar ben ik heel blij om!!
-Het gaat goed met de 220 kleuters. Er zijn 3 kleuterleidsters en zij hebben besloten dat de kleuters

in 2 ploegen, elk een halve dag naar school gaan.
-Er is een leerkracht overgeplaatst naar een andere school en één leerkracht is overleden. Er zijn
geen nieuwe geplaatst. De vraag is dan ook of er twee PTA leerkrachten bij mogen komen. Dit zijn
leerkrachten die nog niet helemaal afgestudeerd zijn. Ze worden voor 50% door de ouders betaald
en voor de andere helft door de stichting. De stichting betaalt dan dus 5 PTA leerkrachten en 3
kleuterleerkrachten. Op deze manier houden we de klassengrootte een beetje onder controle. Het
streven is maximaal 50 kinderen per klas.
-Komende maand gaan 29 leerlingen de eindtoets maken. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat
er 29 kinderen in het studiefonds bijkomen. Dit brengt de teller op 89 voor komend jaar.
Voor het studiefonds houdt dit in 50% van de salarissen van 8 leerkrachten
50% van de studiekosten voor 89 kinderen.
In totaal is dat een kostenplaatje van € 10.000,-.
-De plannen voor de waterpomp worden besproken. Om een boorinstallatie hier te krijgen moet
eerst de laatste 6 km weg geprepareerd worden. Er wordt afgesproken dat de dorpsgemeenschap
daar de verantwoordelijkheid voor neemt.
Het is nu tijd om de onderzoekers naar hun bevindingen te vragen.
-drie plaatsen zijn geschikt bevonden voor de waterpomp.
-Er wordt een rapport opgesteld en naar ons toe gestuurd.

De kosten voor de waterpomp staan los van het studiefonds. Hoe belangrijk het water ook is: het
studiefonds blijft het hoofddoel
Het was een mooie, lange vermoeiende dag met mooie resultaten. tijd om te vertrekken.
Helaas had de regen de weg echt onbegaanbaar gemaakt, na behoorlijk wat problemen kwamen we
’s avonds laat, geheel onder de modder, dan toch nog veilig in het hotel aan.
We kunnen wederom terug zien op een enerverende en inspirerende reis naar ons project in Kenia.

