Waar een wil is,is een weg
Reisverslag van de voorjaarsreis van Stichting Wenzi
27 februari, met een goedgevulde opdrachten agenda vertrek ik naar Kenia.
-De benodigde papieren voor het aanvragen van de vergunning, voor het boren van een waterpomp,
zijn nog niet binnen. Vanuit Nederland krijg ik het niet voor elkaar, mouwen opstropen en gaan dan
maar.
-Een bijeenkomst met de hele community staat gepland( dat hoop je dan altijd maar)
In deze bijeenkomst moet uitgesproken worden, wat voor soort pomp er moet gaan komen.
Diverse mogelijkheden zijn op A3 vellen uitgeprint. Met zonne-energie of met een
dieselgenerator……. Er zijn een aantal mogelijkheden.
-Dan is er nog een vervoersprobleem dat opgelost moet worden. In oktober kwamen wij met een
kleine auto al vast te zitten in de bush, er moet een weg gemaakt worden waarover de grote, zware
vrachtwagens kunnen rijden. Dit had ik wel al gemeld in oktober, maar ik heb nog niets gehoord.
-In oktober heb ik ook aangegeven dat de voorbereidingen, voor de bouw van de nieuwe lokalen, wel
alvast van start konden gaan,ik ben benieuwd of ze al wat gedaan hebben,
- Het Wakawaka lichtje moet geïntroduceerd worden en er moeten filmpjes gemaakt worden voor
op de wakawaka site (www.wakawakalight.com)
-Natuurlijk moet los van dit alles het studiefonds gecontroleerd worden.
Na één dagje rust en nog wat voorbereidingen vertrek ik samen met Patrick, mijn chauffeur en
vertrouwensman, ’s morgens vroeg richting Mwamtsefu.
Hoe dichterbij we komen des, te geheimzinniger Patrick doet.
Dan ineens, daar waar we altijd van de weg de bush ingaan, ontvouwt zich een mooie brede
zandweg. Een kreet ontsnapt me en ik ka me alleen nog maar verbazen Ze HEBBEN EEN WEG
GEMAAKT, GEWELDIG!!!

Oude weg

nieuwe weg

Comfortabel leggen we de laatste 6 km af. Eenmaal op school aangekomen komt de volgende
vreugde kreet.

De fundering voor de nieuwe lokalen is keurig uitgegraven

De fundering voor de 4 nieuwe lokalen op de achtergrond, het verleden jaar gerealiseerde, nieuwe office.

Allemachtig wat hebben ze hard gewerkt met elkaar.
De rest van de dag gaan we hard aan de slag.
 Bijeenkomsten; eerst met de staf. Alle 89 kinderen zitten nog steeds op de secundary school.
Resultaten worden bekeken.
De plannen voor het komend half jaar worden besproken en begroot.
 Telefoongesprekken worden gevoerd om duidelijk te krijgen wat er nu nog nodig is om de
vergunning voor het boren van de pomp aan te kunnen vragen.
 Een bijeenkomst met de ouders en het team van de school. De wakawaka lampjes worden
geïntroduceerd. In Juni rollen de lampjes van de band en Patrick gaat ze dan waarschijnlijk
distribueren. Wenzi krijgt ze gratis, maar gaat ze uitzetten tegen 100 kes( €1,-) Zo worden
de kosten voor de distributie gedekt en worden de mensen meer eigenaar van hun lampje.
 De plannen voor de waterpomp worden besproken en de community spreekt een voorkeur
uit voor een pomp met een generator( geen solar aandrijving dus)
 Ik ga de kinderen de wakawaka song aanleren en dit op film vastleggen. Ook moet ik in het
donker een filmpje maken terwijl een kind met het wakawaka lampje huiswerk maakt

Vroeg in de avond vertrekken we moe maar zeer voldaan, over die mooie nieuwe weg weer richting
hotel.
In mijn tas een aantal dingen die deze week nog geregeld moeten worden.

Willie de Bruin

