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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Stichting Wenzi. Iets later dan gepland, maar nu is
er dan ook nieuws te melden!!
Hoofddoel.
Wat het hoofddoel betreft is er niet heel veel veranderd.
In januari zijn er inderdaad 89 kinderen gestart op de secundary school.
3 leerkrachten zijn bezig met de studie voor hun einddiploma en ook de directeur en
adjunct zijn met professionalisering bezig. De stichting betaalt 50 % van de studie kosten.
Voor 5 leerkrachten wordt 50 % van het salaris betaald en voor 3 kleuterleidsters betaalt de
stichting 100 % van het salaris.
Er zitten nu ongeveer 900 kinderen op school. De kleuters(ruim 200) gaan wisselend een halve dag
naar school. De ene helft in de ochtend en de andere helft in de middag.
Kinderen krijgen een maaltijd op school.
Subdoel.
Zoals u in de eerste nieuwsbrief heeft kunnen lezen stond in januari de Wollebrand cross gepland.
Stichting Wenzi was door Nature’s pride, een bedrijf in het Westland, voorgedragen als hoofddoel.
Er is een schitterend mooi bedrag opgehaald. Nature’s pride wil dat voor dit geld de school
afgebouwd wordt. Daar wordt nu dan ook, door de mensen van de Mwamtsefu community, keihard
aan gewerkt.
Er is nog een tekort aan 4 lokalen en voor 8 lokalen moeten er nog meubels komen.
Inmiddels worden de contouren van de school goed zichtbaar.

1

Stichting Wenzi

Nevendoel
De waterpomp.
De reden van vertraging van deze nieuwsbrief is de vergunning voor de waterpomp.
Het wachten was op de pincode van de landtitel, voor ons een niet bekend document, maar in Kenia
nodig voor de aanvraag van de vergunning bij boren dieper dan een bepaald aantal meters. Na veel
mailtjes heen en weer en dankzij Patrick Gitonga, mijn steun en toeverlaat in Kenia, is het
felbegeerde papiertje eindelijk binnen.

De aanvraag voor de vergunning is nu eindelijk de deur uit en ik hoop u in de volgende nieuwsbrief
te kunnen melden dat het boren voor de put is begonnen, of misschien zelfs wel voltooid is.
Een leuke ontmoeting met een fantastisch resultaat.
In januari ontmoette ik één van de uitvinders van het Wakawaka lampje, dit is een lampje dat werkt
op zonne-energie en speciaal is ontwikkeld voor kinderen in de derde wereld.
Nu studeren kinderen ‘s-avonds onder een stinkende en gevaarlijk dampende kerosinelamp, met een
Wakawaka lamp kunnen zij met frisse lucht en voldoende licht studeren.
Wakawaka lights was op zoek naar iemand die:
-Met het proto type van het lampje in Kenia
foto’s en een filmpje voor de wakawaka site
zou kunnen maken,
-De lampjes in Kenia zou kunnen uitzetten, Een persoon die in Kenia voor feedback kan
zorgen,
-Reclame kan maken voor de lampjes.
In ruil voor dat alles zou Stichting Wenzi een
aantal lampjes gratis ontvangen.
Inmiddels kan ik in oktober voor ieder gezin in het dorp zo’n geweldig lampje meenemen.
Een hele grote stap voorwaarts als het gaat om gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Kijk voor verdere informatie op: www.wakawakalight.com.
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Ik ben nog op zoek om de lampjes zonder extra kosten in Kenia te krijgen, helaas heeft Arke Fly aan
gegeven hier geen medewerking aan te kunnen verlenen.
Acties afgelopen periode.


januari de Wollenbrand Cross.



Mei: Sponsorloop door de eerstejaars van het
Christelijk Lyceum te Delft.



Juni: Kenia markt op
Basisschool de schakel.

22 oktober reis ik weer naar Kenia. Voor de mensen van Mwamtsefu ben ik nog op zoek naar oude,
nog goede (vooral de accu) mobiele telefoons met oplader, heeft u er één liggen ?………. Ik zou er
heel blij mee zijn.
Tot zover deze nieuwsbrief.

Ik wil iedereen bedanken die door welke ondersteuning dan ook, de werkzaamheden van
Wenzi en de Mwamstefu communitie mogelijk maakt, en zo een bijdrage levert aan een
verbetering van welzijn en levensomstandigheden in Kenia.
Namens Stichting Wenzi,
Willie de Bruin.
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