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WENZI  
 
 
 

Zet zich in met een “plus” voor beter onderwijs in Kenia 
en de Mwamstefu community.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectplan 2015-2019 
 
 
 
Op naar 2019, de toekomst van stichting Wenzi en de Mwamtsefu community. 
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1. Inleiding 
 

Stichting Wenzi is een ANBI stichting, ingeschreven bij de KvK. Sinds 2009 is Stichting Wenzi bij de 
Mwamstefu community betrokken.  
De doelstelling van de stichting is de volgende:  
 

Stichting Wenzi wil zich blijvend inzetten voor beter onderwijs in Kenia; een inzet met een 
visie waardoor een duurzaam karakter wordt gegarandeerd.  
 

Het betreft hier (hoofddoel) het ondersteunen van leerlingen (secundary school en polytechnische 
school), ECD (kleuter leerkrachten), PTA leraren (groep 3t/m 8) en het verstrekken van 
leermaterialen. Daarnaast (subdoelen) is aandacht voor de verbetering van de inventaris, worden 
bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd en is aandacht voor drinkwatervoorzieningen. 
Aandacht voor de watervoorziening i.v.m. het periodiek tekort aan drinkwater in Mwamstefu kreeg 
al snel een hoge prioriteit. Er was geen schoon drinkwater voorradig. Zo ontstond de vraag naar een 
waterput. 
Al deze activiteiten vragen om middelen. Wenzi heeft daartoe in Nederland sponsorprojecten 
opgezet met diverse partners, heeft contacten gelegd met bedrijven die ‘maatschappelijk 
verantwoord ondernemen’ hoog in het vaandel hebben staan en heeft afspraken gemaakt met 
bewoners van Mwamstefu om door hen gemaakte voorwerpen (sieraden, tassen en houtsnijwerk) in 
Nederland te verkopen om zodoende zelf inkomsten te genereren. 
Het is gelukt om met extra verkregen middelen (schenkingen, acties en vaste sponsoren) de 
activiteiten uit te breiden.  
Eind 2014 kan Wenzi terugkijken op een geslaagde 1e termijn van het project.  
 
In dit plan wordt allereerst gekeken naar de resultaten die in de periode 2010-2015 bereikt zijn 
vanuit de vooraf gestelde doelen en geformuleerde activiteiten. Daarbij wordt ook opgesomd welke 
voorgenomen activiteiten nog niet zijn afgerond en in de nieuwe periode weer moeten worden 
opgepakt. 
Vervolgens worden de nieuwe doelstellingen en daaruit voortvloeiende activiteiten weergegeven. 
Ook de samenwerkingspartners van Wenzi worden in dit plan opgenomen. 

 
 

2. Terugblik 1e periode (2010-2014) 
 
Op 25 februari 2010 is Wenzi in Mwamtsefu gestart met drie kleine projecten op 50/50 basis: 
* een in 2014 opgericht studiefonds voor leerlingen 
* een in 2014 opgericht studiefonds voor leerkrachten.( leerkrachten mogen in Kenia al na 2 jaar   
studie, met een certificaat voor de klas. Er is echter nog 2 jaar studie voor nodig om een diploma te 
behalen.) 
* het uitbetalen van het salaris van de kleuterleidster, zodat de kleuters ook naar school kunnen. 
 
‘50/50 basis’ betekent: ouders betalen zelf 50% van het schoolgeld voor hun kinderen, de leerkrachten betalen 
zelf 50% van de kosten van hun eigen opleiding en de school betaalt 50% van het salaris van de kleuterleidsters 
en 5 extra leerkrachten. De overige 50% betaalt stichting Wenzi. 
 

Dit zijn de hoofddoelen van Wenzi.  
Daarnaast heeft de school aangegeven behoefte te hebben aan nieuwe lokalen, een kantoor en een 
lerarenruimte.  
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In de loop van de eerste periode is als extra activiteit de watervoorziening aangepakt. Daarnaast 
konden door schenkingen, acties en vaste sponsoren activiteiten worden uitgebreid. Deze 
activiteiten hebben zich vooral gericht op het leven en welzijn van de community. Inmiddels zijn 
gerealiseerd: 
-  een waterproject. 
-  een project aanplant van bomen. 
-  een kippenfarm en een groeiende aandacht voor landbouw. 
-  de Mwamtsefu business (ouders maken sieraden, tassen en houtsnijwerk, die de stichting 

koopt en in Nederland weer verkoopt.)  
-  de bouw van schoollokalen en inventaris 
-  een timmerwerkplaats voor het maken van de schoolinventaris (stoeltjes, bankjes, 

lessenaars). 
Alle (sub)doelen worden alleen ondersteund als financiële middelen dit toelaten, de jaarlijkse en 
toekomstige monitoring van financiële middelen is zodanig opgebouwd dat hoofddoelen als eerste 
betaald moeten kunnen worden. 
 
 
Beginperiode. 
De start van het project kende een duidelijke oriëntatiefase. De projectleider en de betrokkenen 
vanuit de school en de community leerden elkaar in die periode kennen. Verder werd als project 
sinds 2013 nauw samengewerkt met de stichting Tenda Pamoja, een stichting die sinds 2007 actief is 
als overkoepelende organisatie van individuele, zelfstandig opererende sponsors en 
belangstellenden. De samenwerking betrof vooral de begeleiding van de uitvoering van het 
waterproject.   
Om vanuit Wenzi ‘een vinger aan de pols te houden’, werden (en worden) jaarlijks twee 
werkbezoeken gepland. Het doel van deze bezoeken is: resultaten monitoren, (indien noodzakelijk) 
bijstellen van doelstellingen en voortgangsgesprekken voeren met de schooldirecteur, de 
schoolbesturen en de universitaire studenten. 
 
Het totaal aan activiteiten moet leiden tot duurzaamheid, de investeringen moeten in de toekomst 
mogelijk maken dat de community in haar eerste levensbehoefte kan voorzien. In de eerste project- 
periode zijn daar de eerste resultaten al van te zien. 
We hebben de betrokkenheid van de community zien groeien en een blijvend enthousiasme is 
meetbaar als zij met steun zelf iets op kunnen bouwen waarvoor zij later de volledige 
verantwoordelijk  kunnen dragen. Sleutel woorden in onze samenwerking zijn:               
Betrokkenheid , eigenaarschap en partnerschap.  
Ook in de volgende periode zal de nadruk blijven liggen op duurzaamheid (van de activiteiten) en 
vergroten van de zelfstandigheid (van de community). 
 
 
 
 
Resultaten. 
 

1. Sinds januari 2013 zijn er 180 kinderen in het studiefonds opgenomen.  Wenzi betaalt 50% 
van de studiekosten 

2. Wenzi betaalt 50% van het salaris van 5 lagere schoolleerkrachten en 5 kleuterleidsters 
3. T.b.v. de bouw van nieuwe lokalen betaalt Wenzi (alleen) de materialen: de ouders van de 

school bouwen hun school zelf. 
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4. Door sponsoring heeft Wenzi de Wakawaka solar lampjes kunnen verspreiden. Ieder gezin 
heeft nu een lampje. 

5. De vrouwen van de community hebben m.b.v. Wenzi hun eigen bedrijfje in het maken van 
sieraden opgezet. 

6. Er is een waterpomp geïnstalleerd op het terrein van de school en er is een waterpomp 
geïnstalleerd aan de oever van de rivier op de waterplaats van de community 

7. Er zijn zes klaslokalen gebouwd. 
8. Er is een office met ruimte voor leerkrachten gerealiseerd. 

 
 

 

3. De toekomst van stichting Wenzi en de community. 
 
Hoofddoelen. 

 Studiefonds voor de secundary school 

 Salarissen voor de leerkrachten. 

 Universitair studiefonds 

 
Sinds 2014 biedt Wenzi  leerlingen die met goed gevolg de 
middelbare school hebben doorlopen, onder bepaalde 
voorwaarden , uitgewerkt in een plan, een vervolgstudie aan op 
een school voor hoger beroepsonderwijs of op een universiteit. 
Omdat een vervolgstudie, die meestal 4 jaar duurt,  een behoorlijke som 
geld kost moet Wenzi bij de beoordeling van de studenten in spé 
selectief te werk gaan. 
De leerlingen worden op de volgende punten beoordeeld: 

 
a)  Is voorgedragen vanuit de  secundary school. 
b) Aantoonbaar ontbrekende financiële middelen. 
c) Duidelijk aanwezige motivatie voor de te volgen studie. 
d) Gedrevenheid om iets voor zijn of haar omgeving te willen betekenen. 
e) Er zijn geen omstandigheden  die de studie kunnen belemmeren. Meisjes mogen  niet 

zwanger worden  tijdens de studie.( Bij Islamitische meisjes moeten we van te voren 
nagaan of ze wel mogen gaan studeren) 

f) De leerlingen moeten zelf een kostenbegroting kunnen maken en de tijdsduur kunnen 
aangeven van de studie die zij willen gaan volgen. 

 
De bovenstaande punten c t/m f zullen de studenten in spé in een portfolio moeten omschrijven. 

 
Monitoring.                                                                                                                                             
Als de student eenmaal aan de studie is begonnen zal door Wenzi periodiek, ca. 3 keer per jaar, de 
resultaten gecontroleerd worden. De student stuurt in principe de resultaten zelf door, maar als dit 
niet gebeurt moet  Wenzi het recht  hebben  om de gegevens van de student direct op te vragen bij 
de betreffende schoolinstelling. 
Om het te realiseren studentenfonds inzichtelijk te maken is een begroting voor de lange termijn 
opgezet, de begroting van het studentenfonds maakt deel uit van de totale exploitatiebegroting en 
bijbehorende resultatenrekening van stichting Wenzi.  
 
Als de studie is afgerond en er is een baan gevonden moet er 50% van de gemaakte studie kosten, in 
termijnen, worden gestort in een studiefonds voor toekomstige studenten. 
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Nu diverse grote projecten voor de community zijn gerealiseerd is het noodzakelijk ons als stichting 
te beraden over de toekomst. 
Bij het toekomstplan ligt de focus op: samen met de community  werken naar zelfstandigheid.  
De gerealiseerde subdoelen zijn investeringen voor de toekomst, de investeringen zijn veelal voor 
100% door Wenzi betaald of met tussenkomst door Wenzi mogelijk gemaakt. 
Het plan is nu om de mogelijkheden van de investeringen inzichtelijk te maken. 
 
 

4. De mogelijkheden naar zelfstandigheid.                                                            
(het waterproject, verkoop van goederen, verkoop van producten, verbetering van de 
volksgezondheid bij / binnen de community) 

 
 

a. Het waterproject. 
                                  

 Nu het waterproject gerealiseerd is, 
 kunnen we een plan maken wat de community met de 
opbrengsten van de verkoop van water kan doen. 
Met de opbrengst van water moet  het onderhoud, de 
reparatie en een post onvoorzien   worden betaald,  
mogelijke overige opbrengsten kunnen gereserveerd 
worden voor de kosten van het onderhoud aan b.v. de 
schoolgebouwen. 
De  prijs voor de verkoop van water is in februari 
tijdens het voorjaarsbezoek vastgesteld op 1 cent per 
liter. 

 
De kinderen op school hoeven niet te betalen voor het drinkwater gedurende de schooldag. 
De grootste winst  bij het waterproject  is de verbetering van de volksgezondheid. 
Bovenstaand is de meest ideale situatie, in bijbehorende planning wordt aangegeven hoe we het 
e.e.a. willen realiseren.  
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b. Verkoop van goederen 
 

Thans worden door de vrouwen en de mannen van de community goederen en producten gemaakt, 
de goederen en producten zijn vooral sieraden en houtsnij werk 
De producten worden veelal meegenomen naar Nederland om verkocht te worden op markten en 
braderieën,  In de directe omgeving van de community is te weinig afzetmarkt voor de goederen.  
inkoop en verkoop van de goederen door  Wenzi  moeten minimaal in balans zijn. Indien Wenzi  
winst maakt op de verkoop komt dat  bedrag weer ten goede aan de community  
 
Tijdens de oktoberreis 2014 bleek  dat de vrouwen hun energie  steeds meer gaan inzetten  bij de 
kippenfarm en steeds minder bij de productie van sieraden en goederen. Op deze manier  wordt 
deze investering ook steeds duurzamer. 
 

c. Verkoop van de producten van de kippenfarm, het hout van de bomen en 
het ontwikkelen van de landbouw. 

 
- De verkoop van de producten van de kippenfarm moet gestimuleerd worden,  met behulp 

van Patrick kunnen de producten  ook buiten de community verkocht  worden. 
- Het hout kan verwerkt worden in meubels voor de school of verkoop aan derden. 
 

 
Tijdens de bijeenkomst  over het komende 5 jarenplan, kwamen de  mensen van Mwamtsefu  met de 
volgende ideeën  
-  Het groen project: Zaailingen verkopen aan derden 
-  De mannen  willen een guesthouse bouwen, hierin kunnen de leerkrachten, die nu  vaak 

meer  dan een uur  lopen, overnachten gedurende de week. 
Met de opbrengst van de business hebben ze  al een stuk grond gekocht 

- De mannen willen ook onderzoeken of ze een konijnenfokkerij kunnen opzetten. 
- Het bakken van stenen 
 
Door ons te richten op “Harvest rainwater”  zou de opbrengst  van de  landbouwsterk verbeterd 
kunnen worden. Ook het kiezen van de juiste producten die verbouwd kunnen worden in relatie tot 
het klimaat en bodemgesteldheid geeft verbetering. 
Wenzi kan hier een bemiddelende rol in vervullen .Ze kan advies en deskundigheid in winnen en over  
brengen aan de mensen van de community. 
Nederland loopt immers voorop in de innovatie van land- en tuinbouw, we denken o.a. aan 
samenwerking met de landbouw hogeschool Wageningen en het vergroten van de contacten met 
ondernemingen en bedrijven die in Nederland werkzaam zijn in de landbouwsector.. 
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In het overzicht ‘planning landbouw’ wordt nog toegevoegd welke partners betrokken kunnen 
worden (b.v. Rijkzwaan) De contacten hiervoor moeten nog gelegd worden. 
 

 

d. Ontwikkeling van de community (de verbetering van de volksgezondheid bij / 
binnen de community) 

  
In samenwerking met de plaatselijke organisatie Afya-Care wil Wenzi  de volksgezondheid van de 
community verbeteren . 
In 2015 willen we inzetten op: 
 - Een bereikbare  latrine voor ieder huishouden. 
- Een jaarlijkse  medische check voor alle kinderen 
- School gezondheid educatie 
-  Voorlichting voor de bovenbouw kinderen over het gevaar van alcohol  en drugs .  

 
Op de begroting van Wenzi wordt een vast bedrag gereserveerd voor de verdere ontwikkeling van de 
gezondheidszorg in de community.  
De uitvoering wordt door Afya-Care gedaan.  Dit wordt dan weer door Wenzi gemonitord. 

 
De bovengenoemde 4 punten (het waterproject, de verkoop van goederen, de verkoop van 
producten en volksgezondheid) worden vanaf oktober 2014 opgezet met de community en vormen 
de kern van het nieuwe projectplan Wenzi tot 2020.  
Er zal een monitor worden opgezet, waarin de planning, de voortgang van de activiteiten en de 
inkomsten en uitgaven worden opgenomen. 
Op deze wijze is er permanent zicht op de voortgang (en mogelijk noodzakelijke bijstellingen van de 
activiteiten en de beschikbare middelen.) Uiteraard zal de uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten afhankelijk zijn van het beschikbare budget. 
 
 
 

5. Inbreng kennis, kunde en inzet (binnen de community zelf en in Nederland) 

 
Binnen de community 
De afgelopen jaren zijn kinderen uit de community, die op de Mwamtsefu school hebben gezeten, 
geslaagd voor de opleiding aan het middelbaarberoepsonderwijs, een aantal van deze inmiddels 
volwassen mensen hebben al een baan. 
Afhankelijk van hun leefsituatie, baan en inkomsten zouden zij de opgedane kennis en ervaring 
moeten kunnen gebruiken voor diverse werkzaamheden of projecten in de community. 
 
Wenzi gaat op korte termijn mensen uit en rond de community (lokale stakeholders) benaderen en 
het voorliggende plan met hen bespreken: 
-  Om het bovenliggende plan te laten slagen is een goede samenwerking met de Mwamtsefu 

community van primair belang (gericht op ‘zelfstandigheid van de community zelf).  
Sinds 2012 heeft Wenzi een contactpersoon die het nut en de ernst kan overbrengen en daardoor 
het vertrouwen heeft van de community. Dit is zeer belangrijk omdat veel zaken op afstand geregeld 
moeten worden. 
-  Bij het presenteren van het plan zal daarom steeds de nadruk worden gelegd op 

samenwerking, vertrouwen en inzet in het belang voor de ontwikkeling van de Mwamtsefu 
community.  

- De drie sleutelwoorden zijn daarbij: Betrokkenheid , eigenaarschap en partnerschap! 
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- De community kan er niet vanuit gaan dat alleen door de financiering van Wenzi, projecten 
en doelen opgezet en onderhouden worden (duurzaamheid). 

 
 
Binnen Nederland 
Wenzi gaat zich in Nederland richten op nieuwe samenwerkingsverbanden met ondernemingen, 
bedrijven, onderwijs en (mogelijk) andere partners (‘Nederlandse’ stakeholders) om t.b.v. activiteiten 
tot 2015 middelen te genereren om de in dit plan gestelde doelen te realiseren. Er zal daartoe een 
pr-plan annex acquisitieplan tot 2019 worden opgesteld. Daarbij wordt o.a. gedacht aan het 
benaderen van de landbouwhogeschool Wageningen, HAS in Delft, het Lentiz-groen college, MTS 
Euro Products in Maassluis, Rijks Zwaan. 

 
 

Meerjarenbegroting 2015-2019  
 

De gerealiseerde saldo’s t/m 2014 en de toekomstige begrote saldo’s van inkomsten en uitgaven zijn 
verwerkt in een forecast. De forecast geeft met het gerealiseerde vermogen en verwachte saldo’s 
een betrouwbaar beeld voor de toekomst. In de toekomst zijn de  inkomsten terughoudend begroot. 
De begrote lasten zijn door ervaring realistisch opgenomen. 
 
 
 

6. Samenvatting. 

 
Stichting Wenzi is een ANBI stichting die zich sinds 2009 inzet voor beter onderwijs in Kenia. 
 
Stichting Wenzi wil zich blijvend inzetten voor beter onderwijs in Kenia; een inzet met een visie 
waardoor een duurzaam karakter wordt gegarandeerd.  
 
Daarbij gaat het vooral (hoofddoel) om het ondersteunen van leerlingen (secundary school en 
polytechnische school), ECD leraren en PTA leraren en het verstrekken van leermaterialen. Daarnaast 
(subdoelen) is er aandacht voor de verbetering van de inventaris van de school, worden 
bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd en is er aandacht voor drinkwatervoorzieningen. Aandacht 
voor de watervoorziening i.v.m. het periodiek tekort aan drinkwater in Mwamstefu kreeg ook al snel 
een hoge prioriteit. Met beperkte middelen is een groot aantal activiteiten succesvol opgepakt en 
gerealiseerd. Eind 2014 kan Wenzi dan ook terugkijken op een geslaagde 1e termijn.                           
De volgende projecten zijn op basis van 50 / 50 financiering gestart (hoofddoel): 
*  het  opgericht studiefonds voor leerlingen 
*  het  opgericht studiefonds voor leerkrachten.( leerkrachten mogen in Kenia al na 2 jaar    

studie, met een certificaat voor de klas. Er is echter nog 2 jaar studie voor nodig om een 
 diploma te behalen.) 

*  het uitbetalen van het salaris van de kleuterleidster, zodat de kleuters ook naar school 
 kunnen. 
* In 2014 is er een studiefonds voor universitaire studenten gestart. 
 Ook zijn de volgende activiteiten gerealiseerd (subdoelen):  
-  een waterproject. 
-  een project aanplant van bomen. 
-  een kippenfarm en een groeiende aandacht voor landbouw. 
-  de Mwamtsefu business (ouders maken sieraden, tassen en houtsnijwerk, die de stichting 
 koopt) 
-  de bouw van schoollokalen en inventaris 
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-  een timmerwerkplaats voor het maken van de schoolinventaris (stoeltjes, bankjes, 
 lessenaars).                                                                                                                                             
Om vanuit Wenzi ‘een vinger aan de pols te houden’, werden (en worden) jaarlijks twee 
werkbezoeken gepland. Het doel van deze bezoeken is: resultaten monitoren, (indien noodzakelijk) 
bijstellen van doelstellingen en voortgangsgesprekken voeren met de schooldirecteur, de 
schoolbesturen en de universitaire studenten. Tevens is de betrokkenheid van de community 
gegroeid en is een blijvend enthousiasme ontstaan om voor veranderingen die gezamenlijk zijn 
opgezet de volledige verantwoordelijk  te dragen.                                                                                  
Sleutelwoorden in onze samenwerking zijn:  Betrokkenheid , eigenaarschap en partnerschap. 
  
In de volgende periode (2015 – 2019) zal de nadruk blijven liggen op duurzaamheid (van de 
activiteiten) en vergroten van de zelfstandigheid (van de community).                                                                                  
De hoofddoelen zijn dan ook: (1) het Studiefonds voor de secundary school; (2) de salarissen voor de 
leerkrachten en (3) het universitair studiefonds.                                                                                
Daarnaast zijn voor de volgende subdoelen  opgenomen: (1) verdere stappen naar zelfstandigheid 
(het waterproject, verkoop van,  goederen, verkoop van producten, verbetering van de 
volksgezondheid bij/binnen de community); (2) Inbreng kennis, kunde en inzet (binnen de 
community zelf en in Nederland) 
 
 
 
 
 
Het bestuur van stichting Wenzi: 
 
Willie de Bruin:  - Oprichter/voorzitter en  eerste penningmeester. 
Hetty van Dijke: - Tweede penningmeester 
Anita Rooijers  : - Communicatie  studenten 
Ria Weerheim :  - Activiteiten coördinator  
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