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Nieuwsbrief, december 2014 
 
Er is veel gebeurd het laatste half jaar. 
Graag brengen wij u, door middel van deze nieuwsbrief, op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen in Mwamtsefu. 
 
Hoofddoel: het studiefonds. 
Zoals u in de nieuwsbrief van juni heeft kunnen lezen, hebben we de voorwaarden voor het 
studiefonds voor het voortgezet onderwijs wat aangepast. 
In oktober, tijdens ons najaarsbezoek, hebben we de  afspraken met onze contact persoon 
op papier gezet. 

 De leerlingen, die aanspraak willen maken op de ondersteuning, moeten een keuze 
maken uit de door ons geselecteerde middelbare scholen. 

 Onze contact persoon controleert drie keer per jaar of de kinderen op school zijn en 
hoe het met ze gaat. 

 School stuurt ons( in 3 termijnen) de rekening voor deze leerlingen en het geld wordt 
rechtstreeks naar de school overgemaakt. 

Deze afspraken zijn met de basisschool en de ouders besproken. 
 
Tijdens de controle op de middelbare scholen blijkt dat veel meisjes gedurende de 
menstruatieperiode thuis zitten, omdat ze geen geld hebben voor maandverband . 
Dit betekent dat ze per jaar, zo’n tweeënhalve maand zonder onderwijs. Natuurlijk is dit niet 
acceptabel! 
Via de mail en Facebook is er een oproep gedaan om de  meisjes te ondersteunen. Hier is 
ruim gehoor aan gegeven. Tegelijkertijd werd ik getipt over het bestaan van de I care Pad. 
Een pakketje duurzaam maandverband( www.icarepads.nl) 
In oktober konden wij dit, met een proefpakket in de hand, meteen met een aantal 
keniaanse vrouwen bespreken. Ze waren allen erg enthousiast. Inmiddels is er een 
voorlichtingsbijeenkomst geweest en hebben alle meisjes een pakketje gekregen. 
Hiermee kunnen ze het komende jaar vooruit. 
 
My Book Buddy. 
In het voorjaar maakte we kennis met het “My Book buddy”-project. 
Dit Project stimuleert het lezen van kinderen in ontwikkelingslanden door 
kinderbibliotheken op te zetten. 
Dit project was niet begroot, maar echt te mooi om te laten lopen. Dankzij een gulle gift en 
een acties opeen tweetal basisscholen konden we dit project financieren en  hebben we in 
oktober in de groepen 1 t/m 8 van de Mwamtsefuschool een kast met bibliotheekboeken 
kunnen plaatsen. 

http://www.icarepads.nl/
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De kinderen mogen nu iedere week een boek lenen en in een 
speciaal daarvoor gekregen rugzakje, dat boek mee naar huis 
nemen. Ieder week is er een vaste omruildag en nemen de 
kinderen weer een ander boek mee naar huis. 
In een land zonder televisie of computer is het een grote rijkdom 
om  na school en gedane arbeid (samen met je ouders) een boek 
te kunnen lezen. Een enorme stimulans voor het taalonderwijs. 
 
 
Universitaire studenten 
Dit jaar financierde we de studie van elf studenten. Inmiddels is één van de studenten , Chrispine 
Ndoro, door de  regering van Kenia, als excellent student, geselecteerd om in India  te gaan studeren. 
Daarmee houdt de ondersteuning van Wenzi op. Wij volgen deze student op afstand. 
De rest van de studenten  stuurt ons,  zoals afgesproken,  aan het eind van ieder  semester de 
resultaten toe. Daarna wordt het studiegeld voor het volgende  semester overgemaakt. 
De studenten doen het goed. 
Op dit moment  sturen de potentiële nieuwe studenten hun plan op. Over enige weken maken wij de 
selectie voor het komende jaar. 
 
Nevendoel:De Bouw 
De bouw  van de lokalen en de inrichting van de school is voltooid. 

 
Helaas  moesten we  in oktober constateren dat de toiletten die  
in 2008, voor onze komst,  gebouwd zijn, door een 
ondeugdelijke fundering, op instorten stonden. 
In de afgelopen maand zijn die toiletten afgebroken om 
ongelukken te voorkomen.  
  

  

 De fundering is onder de toiletten weggespoeld 

Een school  van 900 kinderen en geen toiletten is geen goede zaak. 
Na overleg met het bestuur van Wenzi hebben we besloten om Tenda Pamodja  de opdracht te 
geven toe te zien op de bouw van nieuwe toiletten. De mannen van de community dragen hun 
steentje bij door al het graafwerk te doen. 
Natuurlijk was deze uitgave niet begroot. We zullen dus hard moeten werken om dit  bedrag weer 
terug te verdienen. 
 
Het Waterproject 
De 2 nieuwe wateropvang tanks zijn klaar. Er ligt een ingegraven buizensysteem onder het terrein 
van de school. Via dit systeem kan het water uit de tanks naar de waterkiosk stromen. 
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De villagepump is  geïnstalleerd in de waterkiosk. Er zijn  watermeesters aangewezen die het schone 
water voor een klein bedrag gaan verkopen. 
Alles is dus geregeld: 
 ER IS SCHOON DRINKWATER IN MWAMTSEFU. 
Bij de rivier is er een kiosk gebouwd en hierin is 
de  villagepump( door Triqua bv.  gesponsord) 
geplaatst.  

 
 De mensen kunnen nu ook, in het centrum van de community, over schoonwater beschikken. 
Een  echte mijlpaal en zeker een feest waard.  
 
Ook in Kenia is dit niet onopgemerkt gebleven. 
29 november was een grote dag. De minister van gezondheid, de minister van water en de minister 
van onderwijs, evenals de district bestuurders kwamen in het gezelschap van een aantal Europeanen 
(van  de Villagepump organisatie) op bezoek  bij Mwamtsefu. 
Wenzi heeft Mwamtsefu echt op de kaart gezet! 
 
Momenteel rondt Tenda Pamodja het water project af met de reparatie  van een lek in de oude  
watertank. Op deze manier kunnen we nog eens over 20.000 liter schoon drinkwater beschikken. 
 
Elektriciteit 
Door middel van de” wakawaka powers” is er nu in Mwamtsefu ook de gelegenheid om  mobiele 
telefoons op te laden. Voor de mensen met een telefoon scheelt dit uren lopen naar een punt waar 
elektriciteit is. 
 
 De business 
Op het gebied van de business gaan er wat dingen verschuiven. 
In oktober bleek dat de vrouwen zich meer gaan richten op het kippen project. 
Ze hebben weinig artikelen voor de verkoop gemaakt, wel komen ze met een uitbreidingsplan voor 
hun kippenfarm. Geweldige ontwikkelingen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hetty in gesprek met de vrouwen 
over de uitbreiding van het kippen 
project 
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Ook de mannen richten zich steeds 
meer op zaken in Kenia. Ze hebben van 
de opbrengst van de business een stuk 
land gekocht. Hierop willen ze een 
guesthouse gaan bouwen. 
 De onderwijzers, die nu vaak meer dan 
een uur moeten lopen, kunnen daar 
dan,  tegen geringe betaling, door de 
week blijven slapen. 
 Zo kunnen de mannen ook een 
stabieler inkomen opbouwen. 
De mannen blijven hun houtsnijwerk 
nog wel produceren. 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe vijfjarenplan 
 
Met een concept vijfjarenplan 2015-2020 in de tas zijn we in oktober naar Kenia afgereisd. 
Gedurende een ontmoeting met de staf , het personeel en de ouders van de school, hebben we dit 
plan besproken en getoetst op onze 3 sleutelwoorden: Betrokkenheid, eigenaarschap en 
partnerschap. 
Met elkaar hebben we  het nieuwe plan vastgesteld. De hoofdpunten zijn: 

 Het studiefonds blijft onveranderd hoofddoel. 

 De school moet  binnen een jaar selfsupporting zijn. 

 Neven doel, volksgezondheid: Wenzi gaat in samenwerking met de plaatselijke Afya- care 
zorgen voor  latrines voor ieder huishouden van Mwamtsefu 

              Ook komt er een jaarlijkse medische controle voor de kinderen van de school. 

 Lange termijn  nevendoel: De landbouw mogelijkheden en dus de  zelfstandigheid van de 
community verbeteren. 

               Hiervoor zouden we samen willen werken met de landbouw hogeschool Wageningen. 
 
Het spreekt voor zich dat het hoofddoel altijd voorrang krijgt. Nevendoelen kunnen alleen uitgevoerd 
worden als de financiën dat toelaten. 
 
Half januari kunt u het volledige 5 jarenplan  op de Wenzi website lezen. 
www.wenzi.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wenzi.nl/

