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                  Maassluis 21-12 2022                                            

Korte update. 

Normaal krijgt u van ons om deze tijd een nieuwsbrief.  

Zo kort na ons uitgebreide reisverslag is er echter niet heel veel nieuws te melden, dit mede  doordat 

het momenteel grote vakantie is in Kenia.                                                                                                            

Toch vinden we het belangrijk om aan het eind van dit jaar een berichtje te sturen.                       

Terugkijkend op 2022 kunnen we vaststellen dat het een  bewogen, maar goed jaar is geweest.  

In Januari 2022 begonnen we  vol goede moed en financieel gezond, aan een nieuw jaar. 

De corona nasleep was er zeker nog, maar de zorg voor de ongewenst zwangere meisjes,  

(slachtoffers van de lockdown) was afgerond. De jonge moeders waren bijna allemaal weer terug op 

school.                                                                                                                                                                       

Er meldde zich een grote groep kinderen voor het  voortgezet onderwijs, maar dat konden we 

financieel wel dragen.  Nieuwe studenten werden ingeschreven, zelfs een paar extra dankzij een 

gulle gift van één van onze trouwe sponsoren.                                                                                                        

Halverwege het jaar kregen we ineens te maken met een hele andere situatie. In Kenia moest er 

gewerkt gaan worden met een nieuw curriculum, meer praktijk gericht. Alle studenten moesten ook 

een stage gaan lopen, hiervoor moest betaald worden en plotsklap vloog het geld de deur uit. 

We waren genoodzaakt om te gaan 

bezuinigen:                                                                                                                

-Geen geld meer voor nevendoelen.                                                                                                                                                          

- Een studentenstop.                                                                                                                                                         

-Een kleinere bijdrage voor de salarissen van de leerkrachten .                                               

-De bijdrage voor de kinderen op het voorgezet onderwijs gaat        

iets omlaag.                                                                                               

-De bijdrage voor de gezondheidszorg gaat omlaag.  

Hiermee zouden we  het echter niet redden.  

Er moest een “bedelbrief” de deur uit. 

Nu  aan het eind van het jaar kunnen we gelukkig weer wat rustiger adem halen. 

Dankzij alle mooie giften, groot en klein, hebben we het gered! 

http://www.wenzi.nl/


   Stichting Wenzi 
  

2 

 

 

In Kenia  loopt, vanaf 2023, het schooljaar weer zoals het altijd was.  Van januari tot december.              

Er heeft ook dit jaar een grote groep kinderen de eindtoets van het basisonderwijs gemaakt. De 

uitslag is nog niet binnen, maar vast staat dat er weer een grote groep kinderen ondersteuning 

verwacht ,zodat ook zij naar het voortgezet onderwijs kunnen. Gelukkig kan ik u mededelen dat dit 

zeker gaat lukken. 

De bezuinigingen worden echter niet teruggedraaid en ook de  studentenstop blijft nog van kracht. 

Met de  giften die voor 2023 al zijn toegezegd zouden we dan aan onze verplichtingen moeten 

kunnen voldoen. 

Dankbaar zijn we, dat u zoveel vertrouwen in ons heeft en ons door deze moeilijke tijd heeft 

geholpen. 

 

 

Alle kinderen van Mwamsefu willen u heel hartelijk bedanken. En Samen met deze kinderen wensen 

wij u hele fijne feestdagen en een mooi, voorspoedig en gezond 2023. 

We hopen dat u ons ook in het komend jaar wil blijven ondersteunen. 

Het bestuur van Stichting Wenzi 

  

 


