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Nieuwsbrief, juni 2015 

Graag brengen we u weer op de hoogte van de  laatste ontwikkelingen. 

 

Hoofddoel: het studiefonds. 

In de nieuwsbrief van december heeft u kunnen lezen dat we nieuwe afspraken gemaakt 

hebben, omtrent het geld verkeer van het studiefonds voor de leerlingen op de secundary 

school. 

Hierin schreven we het volgende: 

  De leerlingen, die aanspraak willen maken op de ondersteuning, moeten een keuze 
maken uit de door ons geselecteerde middelbare scholen. 

 Onze contact persoon in Kenia controleert drie keer per jaar of de kinderen op school 
zijn en hoe het met ze gaat. 

 School stuurt ons( in 3 termijnen) de rekening voor deze leerlingen en het geld wordt 
rechtstreeks naar de school overgemaakt. 

 
We hadden deze afspraken met de school en de ouders besproken, maar zo eenvoudig als 
het leek, bleek het toch niet te zijn. 
In februari had ik, op de Mwamtsefuschool,een ontmoeting met  de minister van onderwijs.   
 

Hij heeft me uitgelegd dat de kinderen en ouders 
niet zelf hun school kiezen, maar dat ze een plaats 
toegewezen krijgen. De kinderen worden door de 
zone officer verdeeld. 
Natuurlijk wil hij rekening gaan houden met onze 
wensen, maar kinderen die al op een middelbare 
school geplaatst zijn, kunnen heel lastig over 
geplaatst worden. 
Voor ons betekent dit, dat de kinderen de komende 
3 jaar nog over meer dan 10 scholen verspreid zitten. 

 
Ook bleek in februari al dat het voor ouders en middelbare scholen nog niet helemaal 
duidelijk was hoe het nu georganiseerd moest worden met het studiegeld.  Hierop hebben 
we besloten zo veel mogelijk middelbare scholen te  bezoeken, dit om goede en duidelijke 
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afspraken te maken. De scholen waar wij niet aan toe gekomen waren heeft Rachael(contact 
persoon) in de week na ons vertrek bezocht. 
Inmiddels hebben we van alle scholen de lijst met kinderen ontvangen en is het schoolgeld 
overgemaakt. 
 
My Book buddy project. 
 
De bibliotheek boeken in de klassen worden goed 
gebruikt. 
Iedere woensdag is het Book Buddy dag. De Book 
buddy vlag wordt gehesen ten teken dat alle kinderen 
hun  boek kunnen ruilen. Zodra ze een nieuw boek 
hebben duiken ze erin weg, of dat nu in de klas of 
buiten is. 
 
Universitaire studenten. 
 
Dit jaar zijn er 6 nieuwe studenten geselecteerd voor de  studie aan de universiteit. 
2 hiervan  gaan een studie tot verpleegkundige volgen en de overige 4  kiezen voor een 
technische studie.  
 
Nevendoel: De bouw. 
 
In december vertelde we u dat de latrines op school op 
instorten stonden. 
Inmiddels  zijn deze afgebroken en is de bouw van twee x 8 
latrines bijna voltooid.   
 
Het waterproject.  

In februari moesten we helaas constateren dat er veel te weinig regen gevallen was. Hier kan 

zelfs ons mooie waterproject niet tegenop. De verkoop van water was dus nog niet echt 

opgestart. Mensen van Mwamtsefu gaan in dat geval  20 km verderop, bij een dam in de 

rivier, hun water halen. Samen met de mensen van de community gaan we bekijken of we 

daar een oplossing voor kunnen vinden( we houden u op de hoogte.) Inmiddels is er in de 

maanden April en Mei  wel weer regen gevallen. Het schone drinkwater is dus nu weer 

dichter bij school en huis en de verkoop van het drinkwater is gestart.  

Elektriciteit. 

Tijdens de grand opening van het waterproject, heeft één van de buitenlandse officials   

zonnepanelen geschonken. Deze zijn geplaatst op het dak van het office en verbonden met 

een aantal lokalen. Dit is echt een vooruitgang! Er is dus nu niet alleen schoon helder water, 

maar ook schoon helder licht, een geweldige verbetering. 
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De business.  

De vrouwen hebben zich nu volledig gericht op de kippenfarm. Zij hadden geen artikelen 

voor de verkoop gemaakt.  Ze hebben twee afdelingen in de kippen farm, één voor de 

kuikens en één voor de verkoop kippen. Graag willen ze nog een 

derde afdeling  1. Kuikens  2. middel groot  3. verkoop kippen.        

Op deze manier zijn de inkomsten beter  verspreid.  

Uit de foto’s die in  mei opgestuurd zijn, blijkt dat ze hard 

doorgewerkt hebben.   

De mannen blijken in februari geïnvesteerd te hebben in de 

aankoop van nog een, aangrenzend, stuk land. Ze hebben een schuur voor hun gereedschap 

gebouwd en zijn nu bezig met een latrine. Stukjes van dit land willen ze gaan verhuren als 

kleine werkplaatsjes. Zelf produceren ze  banken en stoelen voor de verkoop. Ook zij gaan 

zich steeds meer richten op de productie van artikelen welke in Kenia verkocht kunnen 

worden. 

Het 5 jarenplan. 

Nu de bouw van de school en het waterproject gereed zijn wordt het tijd om de blik iets te 

verruimen. 

In het nieuwe 5 jarenplan blijft het studiefonds natuurlijk als hoofddoel staan, want zoals de 

kinderen zelf zeggen”education is the future”, maar naast het studiefonds zouden we graag 

door middel van landbouwverbetering en water beheersing de zelfstandigheid van de 

community verbeteren. 

 Hoe? Dat kunt u lezen in het 5 jarenplan 2015-2020. 

Dit 5 jarenplan kunt u vinden op www.wenzi.nl  

 

 

http://www.wenzi.nl/

