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Nieuws brief  juni 2014 
 
Voor u ligt weer een nieuwsbrief. 
De ontwikkelingen in Kenia  gaan snel, door het lezen van deze brief blijft u op de hoogte. 
 
Hoofddoel: Het studiefonds. 
 
Eind januari is er weer een  nieuwe groep kinderen  gestart op het voortgezet onderwijs. 
Doordat  het aantal kinderen in het studiefonds steeds groter wordt ,zien we ons 
genoodzaakt om het studiefonds anders te  gaan organiseren. De kinderen zijn nu verspreid 
over 10 middelbare scholen. Het kost erg veel tijd om dit allemaal te controleren. 
We hebben iemand gevonden in Kenia  die dit voor ons wil doen, maar om het overzichtelijk 
te houden moet er toch gereorganiseerd worden. 

 Vanaf volgend jaar mogen de kinderen nog maar kiezen uit 3 middelbare scholen. 

 Kinderen die dit jaar op een school begonnen zijn die buiten de keuze valt  , moeten 
van    school veranderen. De kinderen die al langer op zo’n school zitten kunnen hun 
studie afmaken. 

 Drie  keer per jaar zijn er gesprekken op school  met onze contact persoon en de 
kinderen. Op deze manier is het ook heel snel duidelijk als er een kind dreigt af te 
haken. 

 Het geld  wordt, in drie termijnen, direct naar de middelbare school over gemaakt. 
 
Universitaire studenten. 
Dit jaar zijn er 11  studenten gestart aan de universiteit of hogeschool. 
Voorwaarde voor een vervolgstudie staan in een plan beschreven. U kunt dit plan  vinden op 
onze website: www.wenzi.nl  
Deze studenten worden door ons zeer goed gevolgd. Door communicatie met e-mail en /of  
mobiele telefoon is het lijntje kort. Enkelen hebben hun tussenrapportage al opgestuurd, 
waarna het geld voor het volgende semester is overgemaakt. Voor anderen is de studie pas 
in April gestart. 
 
 Nevendoel: De Bouw. 
De lokalen zijn af en 
geverfd, het 
middenterrein is  keurig 
opgeruimd, de meubels  
worden gemaakt; 
kortom we naderen de 
voltooiing van de school.             

http://www.wenzi.nl/
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Het Waterproject 
 
Met de bouw van de grote  regenwater opvangtanks  zijn 
we een forse stap dichterbij het schone, gezonde 
drinkwater gekomen.  
Zoals u in de vorige  nieuwsbrief heeft kunnen lezen  
gaan we het water reinigen met een villagepump 
(www.villagepump.org)  

 
 28 mei heeft Patrick de pompen ingeklaard. 
Inderdaad, u leest pompen.  We hebben één pomp gekocht, deze 
wordt op het terrein van de school geplaatst . Zoals u al in het 
laatste reisverslag hebt kunnen lezen is er door het bedrijf Triqua 
international bv te Wageningen, een pomp  geschonken. 
Voor deze pomp is er een  
plaats bij de rivier gekozen. 
 
Beide pompen worden in een 
waterkiosk geplaatst.  

- om de veiligheid te  waarborgen. 
- om het schone water gecontroleerd uit te geven. 
Voor het schone water moeten de mensen een  gering 
bedrag betalen. Dit geld wordt gebruikt voor het 
onderhoud van de pomp, dakgoten en pijpleidingen.                    Hier komt de pomp bij de rivier                      

                                                                                                                                                                                                   

We starten nu met de plaatsing van de pomp welke  bij school geplaatst wordt. Eind juni 
moet de waterkiosk daar klaar zijn. 
Zodra de pomp bij school geplaatst is gaan we beginnen met de 2e pomp,  langs de rivier. 
 
De business. 
De business blijft zich goed ontwikkelen. 
In februari  hebben we weer mooie producten in kunnen kopen. In de maand juni  kunt u 
ons  weer op diverse  zomermarkten vinden. Kijkt u voor de  juiste data  op de facebook 

pagina van Stichting Wenzi. 
 
Ook het kippenproject vordert. Het hok is afgebouwd en 
de kuikens zijn gekocht. 
Spoedig zullen de  kuikens groot genoeg zijn om geslacht  
en verkocht te worden. 
 
Verder rest me nog met enige trots te  vertellen dat we  

alle doelen, ons gesteld in het vijfjarenplan van  2010 , aan het eind van dit jaar gehaald 
hebben.(U kunt dit  vijfjarenplan vinden op de Wenzi site. www.wenzi.nl) 
Hoogste tijd dus om het nieuwe  5 jarenplan op te stellen. We houden u op de hoogte. 
 
Willie de Bruin 

http://www.villagepump.org/
http://www.wenzi.nl/

