
Stichting Tunajenga is actief in Kenia met projecten voor 
vrouwen en meisjes en jongeren en ondersteuning van een 
albino familie.  

 

 

   

 

Jaarverslag 2016 Stichting Tunajenga 
  

   

 

      

 
 

Educatie 
Stichting Tunajenga draagt bij aan de kosten voor scholing van jongeren 
en specifiek de Albino’s.  
 
Albino’s 
De sponsoring van de jongste kinderen van de familie Mwero maakt het 
mogelijk dat zij naar de primary school kunnen gaan: Dit zijn 
Mwanamisi, Dzame en Umazi. Zij bezochten in 2015 eerst de Mgombezi 
primary school en maakten later de overstap naar de New Life 
Academy. De school heet inmiddels de Tunajenga Academy. 
 
Bihati  Mwero verblijft nog steeds op de middelbare school en maakt 
een prachtige ontwikkeling door.  
  
Hamisi Mwero, heeft een opmerkelijke carrière move gemaakt. Hij 
startte begin 2016 met een opleiding als beveiliger. Inmiddels heeft hij 
deze opleiding afgerond en een betaalde baan. 
 
Joash Matonda, de dermatoloog van het Albinoproject 
Het contact met hem is verstevigd en intensiever geworden. Hij stuurt 
daarbij info met foto’s van zijn veldwerk. 
Stichting Tunajenga kon mede dankzij een sponsorbijdrage van de St. 
Kringloopwinkel Nootdorp een stikstoftank met sprayer aanschaffen. 
Zijn veldwerk wordt daarbij makkelijker. De Albino’s kunnen in hun 
eigen omgeving behandeld worden. 
In november zijn wij 1 dag met dit veldwerkbezoek mee geweest. 
In 2016 is een start gemaakt met de invulling van zijn droom; het 
bouwen van een fabriek op een stuk grond voor het maken van 
zonnecrème. Crème die uitstekend geschikt is voor de Albino’s. Het 
wordt daarbij een leerwerktraject. 
Er hebben gesprekken plaats gevonden met de minister van onderwijs 
van de county, mister Mangale, een member of Parliament, mister 

Khatib A. Mwashetani en het CDF. Een organisatie die ondersteunt in 

de bouw en bouwkosten. 
Matonda is gestart met het maken van een voorstel, een proposal. Zo 
dat dit gebruikt kan worden voor subsidie aanvragen in Kenia en 
Nederland. 
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http://www.tunajenga.nl/?utm_source=Laposta&utm_campaign=testcampagne&utm_medium=email
http://www.tunajenga.nl/projecten/albino-project/?utm_source=Laposta&utm_campaign=testcampagne&utm_medium=email
http://www.tunajenga.nl/projecten/jongeren-projecten/?utm_source=Laposta&utm_campaign=testcampagne&utm_medium=email


 

Jongeren 
De jongeren gaan dankzij sponsoring naar de middelbare school; 
collegegeld, boeken, uniform, kost en inwoning ( boarding), medische 
kosten, examengeld  en shopping, zijn o.a. de kosten die betaald 
worden. Het totaalbedrag om een middelbare schoolopleiding te 
volgen, wordt opgemaakt in termijnen. Er zijn er 3. 
Soms komt daarbij een verzoek tot betaling van extra kosten zoals 
rekenmachine, vervoerskosten etc. 
De jongeren komen van de sponsorscholen, die wij al jaren bezoeken 
zoals: de Ganda Primary, de Dzombo primary, de Kiruku primary. 
Het is daarbij altijd de voordracht van de school met het oudercomité 
om over te gaan  tot sponsoring. Voorwaarden is wel dat zij een goede 
KCPE ( Cito score ) moeten hebben behaald. 
Faith Mangale, Chizi Ngome, Paul Hinzano en Nguttah Omar Kamanza 
hebben in 2016 hun middelbare school afgerond. Zij gaan 1 jaar stage 
lopen op de Primary school waar zij vandaan komen. 
 
Andere jongeren zijn inmiddels ouder en vervolgen een 
vervolgopleiding. Echter zij hebben een leerwerktraject d.w.z. zij 
werken 9 maanden op een school en gaan gedurende de vakanties naar 
hun eigen opleiding. Dit doen zij in de maanden; april, augustus en 
december. Zij ontvangen tevens een maandelijkse bijdrage tussen 
 € 30,00 en € 35,00 ) Dit is afhankelijk van de koersberekening. 
 
De uitgaven  van deze vervolgopleiding worden betaald. Eigenlijk gelijk 
aan die van de jongeren (collegegeld, boeken, uniform, kost en 
inwoning, medische kosten, examengeld  en shopping). 
Ook proberen wij de jongeren 2 keer per jaar tijdens ons bezoek te 
ontmoeten. Inmiddels is Masha Nyanje klaar met het eerste gedeelte 
van zijn vervolgopleiding. Hij wil zich verder specialiseren in de 
opleiding Special Educational Needs  en is Miriam Karuga helemaal 
klaar met haar vervolg opleiding. Zij heeft een prachtige eindscore 
behaald met als specialisatie aardrijkskunde. Zij heeft nu een betaalde 
baan op een middelbare school. 
 

 
  

   

 
  

   

 

Vrouwengroep Nuruya Nyumbani 
(Micro financiering ) 
In maart 2015 is de groep gestart en de 20 vrouwen hebben ieder 100 
euro ontvangen. Het bedrag is in 2016 geheel terug betaald. 
De groep is in afwachting van een tweede lening. 
Mooi om te horen is het feit, dat alle vrouwen nog steeds deelnemen 
aan Nuruya Nyumbani. 
  

   

 
  

   

 
 
 
 

      

 

   

   

 

Stichting Tunajenga 
06-51594422 
info@tunajenga.nl 
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Van New Life Academy naar Tunajenga 
Academy  
In 2016 is de New Life Academy vertrokken uit de gebouwen rondom 
de kerk. Een verschil van inzicht heeft de school met haar ouders doen 
besluiten om deze stap te nemen. 
Tevens was dit de aanleiding om de naam te veranderen. 
Thans is de school met inmiddels 88 leerlingen gehuisvest in een oude 
storage. De headmaster heeft echter een stuk grond gekocht. De 
gemeenschap is met elkaar de nieuwe school aan het bouwen. 
Er zijn inmiddels schoolbankjes genoeg voor de leerlingen, er zijn 
boeken vanuit Nederland meegenomen, dankzij donatie van de 
Elckerlyc te Oegstgeest. En tassen, T shirts en andere benodigdheden. 

 
Andere projecten  
De Dzombo primary school heeft 25 kg aan boeken ontvangen. 
Voorwaarde was, dat de school de bouw van de elektriciteitsmeter zou 
afmaken. Ook moest de school zelf de bieb ruimte aankleden en voor 
boeken kasten zorgen. De Dzombo Primary heeft aangegeven, dat door 
de invulling van de Bieb, het Engels is verbeterd.  
Daarnaast heeft er een financiële bijdrage plaats gevonden voor Hamisi 
Mwero dit maakt het mogelijk om de dakbedekking af te ronden voor 
het dak van het nieuwe ouderlijk huis. Tevens heeft de Stichting  voor 
een aantal jongeren een financiële bijdrage gedaan om hun dagelijkse 
leefomstandigheden te ondersteunen. En is er gestart met een bijdrage 
in educatie voor de kinderen van Michael de ober uit het hotel, de 
laatste termijn 2016 voor zijn beide kinderen Grace Mwathi en Sammy 
Wangari is betaald. 

 
Diverse kosten  
 

Deze zijn gemaakt voor kosten Triodos bank, kosten nieuwe site. 
  

    

 
     

 

 

 

 



 

Financieel jaaroverzicht Tunajenga 2016

Saldo lopende rekening 1-1-2016 1.845,01€          

Saldo lopende rekening 31-12-2016 339,01€             

Inkomsten 

Educatie jongens/meisjes/albino's 8.485,52€          

Overige sponsoring en giften 4.125,00€          

Gift voor stikstoftank en sprayer 1.000,00€          

Gift voor schoolbankjes 500,00€             

14.110,52€       

Saldo 1-1-2016 1.845,01€          

15.955,53€       

Uitgaven 

Educatie jongens/meisjes/albino's 10.029,00€       

Watertankjes 249,77€             

Kosten Triodos bank 212,98€             

Kosten nieuwe site +abonnement 842,90€             

Aanschaf Stikstof tank en sprayer tbv albino's 1.943,50€          

Gift dermatoloog tbv albino's 463,64€             

schoolbankjes 1.385,79€          

schoolboek project Dzombo 227,67€             

Diverse uitgaven 261,27€             

15.616,52€       

Saldo 31-12-2016 339,01€             

15.955,53€       


