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Voor u ligt de december nieuwsbrief van Stichting Wenzi. 
Tijdens de najaarsreis is er  weer veel gezien en hard gewerkt. 
De resultaten kunt u hieronder lezen. 
 

 Hoofddoel. 
 
De kinderen van de hoogste groep zijn zich aan het voorbereiden op de eindtoets. 
Op het moment dat u dit leest zijn  ze bezig met het maken van hun examen( KCPE). 
Als alles goed gaat dan komen er weer 30 kinderen bij in het studiefonds.  
Dat brengt het aantal dan op 120 kinderen in het studiefonds 
 
Omdat de school nog steeds groeit,vooral   
de aanwas van kleuters, is er nog   een 
kleuterleidster extra benoemd. Tijdens mijn 
bezoek was ze juist op sollicitatie gesprek. 
Met mijn instemming is ze benoemd. 
Stichting Wenzi gaat  haar salaris betalen. 
Het aantal kleuters in één klas komt 
hierdoor niet boven de  50 kinderen. 
Stichting Wenzi betaalt nu  het salaris voor 
 5 kleuterleidsters(€ 50,- per maand) en  
voor 5  onderwijsgevenden bij de primary 
school 50% van hun salaris(€ 25,-) In totaal 
zijn er nu 18 leerkrachten voor ruim 900 kinderen. 
 

Sub doel. 
 
De bouw van de school vordert gestaagd. Inmiddels  worden er 6 nieuwe lokalen gebouwd. 
Dit is alles mogelijk gemaakt door de wel zeer  royale opbrengst van de  Wollebrandcross. 
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Nevendoel; De waterpomp. 
 
Alhoewel het er deze zomer op leek dat  alle documenten die we nodig hadden binnen 
waren, was niets minder waar. Nog steeds  miste we een stempel!!!  Omdat het voor mij niet 
meer duidelijk was welke weg ik moest bewandelen om deze  stempel te krijgen heb ik de 
Nederlandse  ambassadeur in  Nairobi  aangeschreven. Eén van de ambassade medewerkers 
werd ons toegewezen om het probleem op te lossen. Hij adviseerde me om in gesprek te 
gaan  met de D.E.O. ( District Education Officer) Toen eenmaal duidelijk was bij wie  we 
moesten zijn was de zaak al snel opgelost. Inmiddels zijn we  druk aan het onderhandelen 
met het bedrijf Solar World. Als alles goed verloopt  wordt er dus tijdens de voorjaarsreis  
een  waterpomp geboord. 
 
 
Wakawaka lights. 
 

Door sponsoring van particulieren en de stichting van  Marius de Wilt kon ik in oktober 860 

lampjes meenemen naar Kenia. Dat klinkt een stuk simpeler dan het lijkt, maar uiteindelijk 

is het gelukt om ze op tijd en tegen een normale prijs door de douane te krijgen. Alle 

gezinnen in de Mwamtsefu community hebben inmiddels een wakawaka solar lampje 

i.p.v. een gevaarlijke kerosinelamp. Kinderen kunnen nu  veilig en met voldoende licht, 

ook ’s avonds studeren. Een hele grote stap voorwaarts. Kijk voor meer informatie over dit 

lampje op www.wakawakalight.com Voordat ze deze lampjes hadden werd de enige 

verlichting verzorgd door een walmend kerosine lampje. Het zal u niet verbazen dat dit 

zeer ongezond is. Een avond  met deze verlichting geeft dezelfde schade aan de longen 

als het roken van 2 pakjes sigaretten. Met de kerosine lampjes vallen er wereldwijd ook 

6.000.000 brand slachtoffers per jaar.                                                      
Bent u geïnteresseerd in dit lampje, ze zijn te koop. 
U kunt  ze  via  www.wenzi.nl  bestellen volgens het volgende principe. 
U koopt voor € 29,50  één lampje en u betaalt er  dan twee. Eén voor u en één sponsort u 
aan kinderen in Kenia 
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Mwamtsefu business. 
 
Gedurende  mijn verblijf in Kenia  ben ik met de  ouders  van de school in gesprek gegaan 
over een manier om hun leefomstandigheden te verbeteren. De kansen en mogelijkheden  
op die plek van onze  aardbol zijn aanzienlijk minder  dan bij ons. Met elkaar  kwamen we tot 
het volgende plan: De ouders starten een  bedrijfje op in het maken van sieraden,tassen en 
andere keniaanse producten. Stichting Wenzi verstrekt eenmalig een micro krediet, zodat de  
benodigde materialen en gereedschappen gekocht kunnen worden. Stichting Wenzi  koopt 
de producten tegen een eerlijke prijs  en zoekt in Nederland een afzetmarkt. 
In februari wordt de eerste zending verwacht! 
 
Heeft u een goed idee voor een afzetmarkt….. laat het ons dan weten via www.wenzi.nl 
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