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Nieuwsbrief december 2013
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt, in Kenia zowel als in Nederland.
Hieronder kunt u de stand van zaken op dit moment lezen.
Hoofddoel: Het studiefonds.
Op het moment dat ik dit schrijf hebben de oudste kinderen van de Mwamtsefu school hun
eindtoets, de KCPE, net afgerond. 45 kinderen konden
opgaan voor de KCPE De uitslag komt 31 december
binnen. Als alles goed is stromen er 45 kinderen door
naar het vervolgonderwijs met steun van Stichting
Wenzi. In januari zitten er dus naar alle
waarschijnlijkheid 164 kinderen in het studiefonds
Tegelijkertijd heeft de eerste groep jongeren
eindexamen van de middelbare school gedaan.
In de vorige nieuwsbrief heb ik u bericht over ons plan
om een aantal goede studenten, onder strikte voorwaarden, een beurs voor een
vervolgstudie aan te bieden. De kandidaten die geselecteerd zijn hebben gekozen voor een
opleiding tot dokter/ verpleegster of onderwijsgevende. Er is één student Electro techniek
geselecteerd.
Als deze mensen afgestudeerd zijn kunnen ze daadwerkelijk iets betekenen binnen hun
community.
Nevendoel: De Bouw
Alle lokalen zijn nu afgebouwd. Op dit
moment zijn de mensen van Mwamtsefu
bezig met de afwerking . Ze hebben gekozen
om de school roze en blauw te schilderen. De
Mwamtsefu kleuren. In de volgende
nieuwsbrief kan ik u ongetwijfeld de foto
daarvan laten zien.
Naast de afwerking van de school worden
ook de meubels gemaakt.

Het Waterproject.
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In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we
gekozen hebben om op grote schaal het regenwater op
te vangen. Zoals u weet is Wenzi ook de samenwerking
met Tenda Pamoja aan gegaan. Op dit moment zijn de
Keniaanse medewerkers van Tenda Pamoja volop bezig
met de bouw van de tanks die het regenwater op
moeten vangen.
Dit water wordt vervolgens gereinigd met een Village
pump. Een mooie Nederlandse uitvinding
www.villagepump.org
Ik klim hier in de kuil waarin de
watertank gebouwd gaat worden

De business.
Zoals u de vorige keer heeft kunnen lezen moesten de producten van de business meer
vraag-gestuurd en beter uitgevoerd worden. De mannen en vrouwen van Mwamtsefu
hebben begrepen wat er moest gebeuren.
In oktober hebben we werkelijk mooie dingen ingekocht. Direct na thuis komst werden er al
veel dingen verkocht. Wenzi heeft in december op diverse kerstmarkten gestaan. Ook
mochten de sieraden uitgestald worden bij ” Chiropractie Westland ”. Dit bleek ook een heel
leuk verkooppunt te zijn. Op dit moment hebben we de investering van oktober er al ruim
uit.

De vrouwen van Mwamtsefu gaan verder. Ze zijn
bezig met het bouwen van een kippenfarm.
Ze willen de kippen houden voor zowel de eieren
als voor de slacht. Leuk om te ervaren dat door de
steun die je ze hebt gegeven er ineens allemaal
goede initiatieven ontstaan.

De eerste palen van het kippenhok

Tot zover de rapportage over de nieuwe ontwikkelingen.
Als er vragen zijn, hoor ik ze graag.
Namens stichting Wenzi
Willie de Bruin
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