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

Bezoek april-mei 2017
Bezoeken
a.s. maandag 24 april vertrekken wij om 20.40 richting Kenia.
Wij verblijven er 2 weken. Wij bezoeken uiteraard de scholen vanuit het
sponsortraject van RKBS De Waterwilg te Nootdorp: de Ganda Primary en de
Dzombo Primary.
De scholen die horen bij de stichting Tunajenga; De Malaika Mdongo ECDE
school en de Tunajenga Academy.
Evenals de school van Kees Kroon de Kiruku primary en de Mwangulu Primary
de school van onze voorzitter Wiep Vellinga.
Jongeren
Ook hopen wij de jongeren die gesponsord worden te ontmoeten zoals:
Faith Mangale en Chizi Ngome die beiden gestart zijn met een ECDE traject.
Chizi woont nu in het meisjeshuis van de Ganda Primary, de school waar zij zelf
op heeft gezeten. Faith woont weer in haar home area en start het werk
leertraject op de Dzombo Primary.
Paul Chombo en Daniel Mwero wilden ook graag dit traject starten, maar
helaas is dit niet mogelijk. Daniel is zich nu aan het oriënteren op de opleiding
voor leraar en Paul op een opleiding in de techniek.
Masha Nyanje wil graag starten met zijn SEN opleiding; Special Educational
Needs.
Hinzano Chombo, Walago Hasan, Naro Khahindi, Nzaro Hamisi, Jira Ngunga
Chirunga Mwambaj en Jospehine Chiboya verblijven nog op de Secondary
schools. Zij komen van de Ganda, de Dzombo en de Kiruku primary schools.
Mwanaidi Chiroto is nog steeds de leading lady in het girlshostel van de Ganda.
Asia Abdallah, Kanyiva Mailu en Miriam Karuga gaan wij ontmoeten op de
Makena dag op zaterdag 29 april.
Ook zijn er nog jonge leerlingen zoals Grace Wangare die op de Kindergarten zit
en Adrian Wekesa die in de laatste klas zit van de Primary school. Wij
ontmoeten ze in april, omdat de scholen dan nog dicht zijn.
Binti Athuman, Mwanaidi Rashid en Mercy Mangale zijn nog steeds heel blij
met hun vervolgopleiding. Binti verblijft b.v. in het girls hostel van de Ganda
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Een ander mooie ontmoeting is met
Mangale Ndegwa de minister van
onderwijs van de county en de
gouverneur van het district. Wij
ontmoeten eigenlijk al deze belangrijke
personen die wij nodig hebben. Zij
hebben nl. in hetzelfde hotel waar wij
verblijven een conferentie. Mooier kan
het niet.
Het is een belangrijk jaar voor Kenia in augustus 2017 vinden er de nationale
verkiezingen plaats. Wij weten niet hoe dit zal verlopen, de laatste verkiezingen
lieten daarna tal van ongeregeldheden zien.
Wat nemen wij mee

Tassen

Pennen

Kleding met lange mouwen

Petten en T shirts

Drinkbekers

Zonnebrillen

Key koorden

Puzzels en foto’s
Laatste nieuws
Albino’s
Op zaterdag 6 mei vertrekken wij met
Joash om deel te nemen aan zijn
velveldwerk activiteiten.
Joash en zijn team hebben daarbij
ontmoetingspunten waar albino’s met
hun familie naar toe kunnen komen. Als
dermatoloog doet hij een discrete check
in zijn auto en geeft hij voorlichting.
Daarnaast ontvangen de Albino’s
beschermende materialen zoals; petten shirts met lange mouwen, zonnebrillen
en zonnebrand.
Tunajenga Academy
De Tunajenga Academy heeft een enorme toeloop gekregen van leerlingen
sinds november 2016. Op dit moment
zijn er 92 jongens en 54 meisjes, een
verdubbeling. Ondanks het feit dat de
school in een oude storage zit, de
banken zijn opgeslagen en een nieuwe
school in aanbouw is. De gedrevenheid
van het team en de ouders spreekt een
ieder enorm aan. Wij nemen op onze
reis niets mee voor de school. Wij kijken
nl. ter plekke hoe de stand van zaken is. Indien wenselijk bieden wij nieuwe
bankjes aan, zodat alle leerlingen kunnen zitten. Uiteraard regelen wij wel een
welkoms koekje en een drankje voor de leerlingen.

info@tunajenga.nl

Vrouwengroep Nuruya Nyumbani
De vrouwengroep heeft gevraagd om
een tweede lening.
Stichting Tunajenga heeft aangegeven
wederom een bedrag van 100 euro aan
de vrouwengroep te willen geven.
Dit maakt een totaal bedrag van 2000
euro.

Tot slot willen wij al onze sponsoren bedanken. Jullie bijdrage maakt het mogelijk dat
de projecten gerealiseerd kunnen worden.
Asante sana, dank je wel.
Jan en Marijke

