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Voor u ligt weer een nieuwsbrief van stichting Wenzi. 

Ons werkbezoek dit voorjaar stond voor een groot deel in het teken van onderzoek naar schoon 

drinkwater. Eenmaal terug in Nederland zijn we hard aan de slag gegaan met de resultaten van dit 

onderzoek. Inmiddels is er aardig wat nieuws te melden. Ik wens u dan ook veel leesplezier. 

 

Hoofddoel: Het Studiefonds. 

In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen dat het vermoedelijke aantal kinderen in het studiefonds 

rond de 120 zou zijn. Het exacte aantal voor dit jaar is 134 kinderen! Tien kinderen hiervan zitten op 

de polytechnische school.  

Wenzi betaalt nog steeds 50% van het salaris van de vijf PTA ( primary school) leerkrachten en dat 

van vijf ECD (kleuter) leerkrachten. 

De huidige groep 8 heeft 70 leerlingen. Als deze kinderen allemaal een  voldoende score op de  KCPE 

behalen en dus door kunnen naar de secundary school, betekent dit een behoorlijke verzwaring voor 

het studiefonds. Ik ben dan ook erg blij u te kunnen melden dat de Lely Holding S A R L te Maassluis 

zoveel vertrouwen heeft in Stichting 

Wenzi dat ze heeft aangegeven ons 

de komende 4 jaar te willen 

ondersteunen met een financiële 

bijdrage. 

Dit jaar studeren de eerste 15 

jongeren af aan de secundary school. 

Wenzi wil een aantal van deze 

jongeren de kans geven om door te 

studeren aan de universiteit. 

Momenteel zijn we bezig om een 

plan op te stellen voor selectie en 

garantie, de volgende nieuwsbrief kan ik u daar alles over vertellen.  
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Nevendoel: de Bouw.  

In maart waren er al twee van de zes nieuwe 

lokalen in gebruik. 

Tijdens de 14 dagen dat wij er waren zagen we de 

vooruitgang bij de andere vier lokalen. Toen wij 

vertrokken lagen de daken erop en waren de 

dakgoten bevestigd. Volgens de laatste berichten is 

er ook tijdens de regentijd hard doorgewerkt. 

 

Het waterproject. 

Eind december 2012 ontstond, na gesprekken met een aantal deskundigen, gerede twijfel over de 

juistheid van het wateronderzoek. We hebben toen besloten om nader onderzoek te doen. Dit onder 

het mom: “ beter iets meer vertraging dan een onjuiste beslissing”. 

Mijn zwager Jan Willem, één van de deskundigen, is ( eerst hier in Nederland) met medewerkers van 

de TU Delft in het onderzoek gedoken. Het vermoeden dat het grondwater bij de Mwamtsefu school 

waarschijnlijk niet geschikt voor drinkwater is, werd bevestigd. 

Jan Willem is meegegaan op werkbezoek in maart. In 

de omgeving van de school hebben we bij meerdere 

waterpompen en bronnen watermonsters genomen. 

Dit hebben we vervolgens in een laboratorium laten 

analyseren. De uitkomst was eigenlijk wel even 

schrikken: het water in de omgeving van de 

Mwamtsefu school is bijna allemaal slecht voor de 

gezondheid.  

 

Nadat diverse mogelijke oplossingen zijn onderzocht voor dit probleem, zijn we tot de conclusie 

gekomen dat de meest duurzame oplossing is: insteken op regenwateropvang en zuivering op grote 

schaal. 

Al in Kenia stuitte we op een project uitgevoerd door de stichting Tenda Pamoja met ondersteuning 

van Aqua for All. 

Weer terug In Nederland zijn we daar mee aan de slag gegaan. 
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Stichting Wenzi is de samenwerking aangegaan met Stichting Tenda Pamoja:  

Stichting Tenda Pamoja is sinds 2007 in Kenia actief als overkoepelende organisatie van individuele, 

zelfstandig opererende sponsors. Tenda Pamoja beschikt in Kenia over een enthousiast team van 

vaste medewerkers en besteedt aandacht aan drie doelen. Onderwijs, gezondheidszorg( schoon 

water), en stimuleren van de lokale economie. Dit zijn de drie doelen die Stichting Wenzi ook 

nastreeft. 

In gesprek met Tenda Pamoja bleek dat we ook nog aan konden sluiten bij de projecten van Aqua for 

All. Aqua for All is een stichting die zich inzet voor de allerarmsten in de wereld. Ze treden op als 

connector om geld, middelen en deskundigheid uit de Nederlandse watersector te mobiliseren voor 

ontwikkelingssamenwerking, met een focus op drinkwater en sanitatie. 

Tenda Pamoja gaat nu het waterproject van Stichting Wenzi uitvoeren. Stichting Wenzi blijft eigenaar 

van het project en bepaalt dus op welke manier het uitgevoerd gaat worden. 

Aansluiten bij Aqua for All betekent dat de financiële inleg van Wenzi met een 1,8 factor wordt 

vermeerderd. Dit is wel een bijzonder leuke bijkomstigheid. 

Voor Wenzi betekent dit een hele zorg minder. De uitvoering van het drinkwaterproject wordt dus 

uitbesteed aan een organisatie die hier veel ervaring mee heeft. 

 

De Business. 

De verkoop van de goederen verloopt minder dan gedacht. De zomermarkten lijken tot op heden de 

meest geschikte plek om de Keniaanse producten te verkopen. De komende tijd heeft Wenzi 

hierdoor behoorlijk wat meer werk. 

Aan de Verweystraat 4 te Maassluis is inmiddels een aardig winkeltje ingericht. Bent u op zoek naar 

een origineel cadeautje…. ? Kom gerust een keer kijken! 

Wenzi is nu met de mensen van de community in gesprek. Het aanbod van producten moet meer 

vraag gestuurd zijn.  

Ook wordt er nagedacht over een andere 

opzet. 

Goede ideeën zijn altijd welkom. U kunt ons 

bereiken via www.wenzi.nl  

 

Een vriendelijke groet, 

Willie de Bruin. 

http://www.wenzi.nl/

