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Wat doet Wenzi?
Stichting Wenzi wil zich blijvend inzetten voor beter onderwijs in Kenia; een inzet met een visie
waardoor een blijvend karakter gegarandeerd wordt.
Op dit moment is de Mwamtsefu school ten zuid westen van Mombassa ons project.
In een vooraf opgesteld plan is in de ondersteuning onderscheid gemaakt in hoofddoelen en
subdoelen.
In het kort omvaten de volgende zaken het hoofddoel:
Leerlingen secundairy school
Leerlingen polytechnische school
EDC leraren
PTA leraren
Leermiddelen

De ondersteuning van subdoelstellingen:
Inventaris
Bouwkundige werkzaamheden
Drinkwater installaties
Een financiële ondersteuning aan de subdoelstellingen wordt alleen gedaan als inkomsten dit
toelaten en deze een directe bijdrage gaat leveren aan het verbeteren van het onderwijs en het
sociale klimaat (volksgezondheid) en daardoor beter onderwijs gegeven kan worden.
Gezondheid, Welzijn en Ontwikkeling

Zonder gezondheid, geen welzijn, zonder welzijn geen ontwikkeling!
Het financieringsmodel
Wenzi biedt ondersteuning op 50%/50% basis van behoefte en behaald resultaat; Doordat stichting
Wenzi 50% van de salariskosten voor 5 kleuterleerkrachten betaalt is er een grote instroom van
jonge kinderen( 4-6 in okt 2012 zijn er 240 kleuters op school).Voorheen moesten ouders deze
bijdrage betalen, indien ze dat niet konden opbrengen kon hun kind pas op 6 jarige leeftijd naar
school. Op school krijgen ze één maaltijd per dag
Ieder jaar worden de oudste leerlingen getoetst. Als de kinderen een score van 250 of meer hebben
kunnen ze zich inschrijven voor het vervolgonderwijs.
Stichting Wenzi betaalt 50% van de studie kosten zodat voor veel kinderen het vervolgonderwijs
haalbaar wordt In januari 2013 zitten er 130 kinderen in het studiefonds.
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Wenzi draagt als basis voor 50 % bij in de kosten van leerlingen, lesmateriaal en leraren.
De behoefte aan bijdrage bij de bijbehorende doelstellingen worden in een financieel model
ingevoerd, de uiteindelijke uitgave wordt gedaan na beoordeling van de behaalde resultaten.

Hoe houden we de vinger aan de pols?
Per jaar zijn 2 werkbezoeken gepland, deze werkbezoeken hebben als doel de gefinancierde doelen
nogmaals op resultaat te monitoren, gelijktijdig worden doelstellingen bijgesteld.
Tijdens de werkbezoeken zijn ook voortgangsgesprekken met schooldirecteuren en schoolbesturen.
een leidend karakter voor de ondersteuning.
Met de steun van Wenzi aan de subdoelen is een ontwikkeling ontstaan , als voorbeeld: de
schooltafels en stoelen worden door de leerlingen van de polytechnische school gemaakt
Het hout wordt bij de boeren in de directe omgeving ingekocht.
De ouders van de kinderen bouwen zelf hun school
Vanaf oktober 2012 zijn de vrouwen van de community met steun van Wenzi een bedrijfje gestart
in het maken van sieraden

Waarom naast dit hoofddoel toch ook een watervoorziening?
-De bevolking drinkt nu uit de rivier, met ziekte en vroegtijdig overlijden tot gevolg
-De plannen die ontwikkeld worden door de school om hun 50% te genereren zijn veelal
landbouwprojectjes.
Veel van deze plannen mislukken geheel of gedeeltelijk door gebrek aan water.
De roep voor een waterput is dan ook groot.
Naast het hoofddoel heeft stichting Wenzi nu als subdoel een financiële bijdrage leveren voor de
aanleg van een drinkwatervoorziening in de directe omgeving van het dorp en de school.
Dit zou voor de volksgezondheid en het inkomen van de school een hele grote stap vooruit
betekenen
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In het kort samengevat:

Stichting Wenzi heeft vanaf januari 2013 130 kinderen in het studiefonds. Voor deze kinderen
betaalt de stichting 50% van de studiekosten.
De stichting betaalt 50% van het salaris van 5 lagere schoolleerkrachten en 5 kleuterleidsters. Op
die manier kunnen de klassen verkleind worden tot maximaal 50 leerlingen.
Voor de bouw van de nieuwe lokalen betaalt de stichting alleen de materialen. De ouders van de
school bouwen hun school.
Door sponsoring heeft de stichting de wakawaka lampjes kunnen verspreiden . Ieder gezin van de
school heeft nu een lampje
De vrouwen van de community hebben met hulp van stichting Wenzi hun eigen bedrijfje in het
maken van sieraden opgezet.
Stichting Wenzi is hard bezig voor de broodnodige waterpomp. In 2013 moet dit gerealiseerd
worden.
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