
Stichting Tunajenga is actief in Kenia met projecten voor 
vrouwen, jongeren en ondersteuning van een albino familie.  
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Bezoek najaar 2017 
Jarenlang was het de traditie om in het najaar naar Kenia af te reizen. Helaas 
wordt deze traditie doorbroken, het heeft alles te maken met de politieke 
situatie in Kenia. 
De verkiezingen van augustus 2017 zijn door het Hoge Gerechtshof ongeldig 
verklaard na een klacht van de NASA partij van Raila Odinga tegen Uhuru 
Kenyatta van de KANU partij. 25 oktober vinden er nieuwe verkiezingen plaats. 
Er waren 2 kandidaten Uhuru Kenyatta en Raila Odinga. De laatste heeft zich 
echter terug getrokken. Hoe zal het nu verder gaan ? 
Gelukkig worden wij door Samson Ndegwa, de coördinator van Tenda Pamoja, 
onze netwerkorganisatie, wekelijks zo niet dagelijks op de hoogte gebracht van 
de ontwikkelingen bij onze projecten. 
 
Jongeren 

Binti Athumani 
In november 2017 zal Binti haar certificate 
ECDE behalen in het onderwijs. Inmiddels 
heeft zij het girlshouse van de Ganda 
Primary school verlaten. Zij gaat trouwen 
met een militair medio maart 2018 en 
vertrekken richting Kitale. 
Chizi Ngome 
Zij woont nu als enige vanuit de Tunajenga 
Foundation in het girlshostel van de 
Ganda Primary school. De andere kamers 
gaan nu verhuurd worden aan  
vrouwelijke leerkrachten van de Ganda 
Primary school, dat geeft ook weer 
inkomsten voor de school. Chizi was zelf 
ooit leerling van de Ganda. 
Faith Mangale 
Faith ontvangt een maandelijkse bijdrage, 
aangevuld met een bijdrage van de 
Dzombo Primary school. Zij is gestart met 

( foto: Binti, Chizi en Faith)                     haar certificate ECDE opleiding.          
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Mwanaidi Chiroto. 
Zij heeft het girlshostel van de Ganda Primary school verlaten, vanwege een 
conflict aangaande betaling maandelijkse financiële bijdrage. Zij werkt nu op de 
Mwenzamwenye Primary school en ontvangt vanuit deze school een bijdrage. 
 
Masha Nyanje 
Masha was ook werkzaam op de Ganda en is eveneens vertrokken naar de 
Mwenzamwenye Primary school. Deze overstap heeft te maken met zijn keuze 
om aan leerlingen met Special Educational Need les te gaan geven; een minor 
binnen de opleiding voor het behalen van zijn diploma. Deze school heeft nl. 
een klas met deze leerlingen. Het geeft voor hem een nog betere kans op een 
betaalde baan in de toekomst 
 
Paul Chombo 

Paul is gestart met een opleiding in 
engineering. De insteek was om les te 
gaan geven op de Dzombo Primary 
school, echter vanwege veranderingen 
in de regelgeving is dit niet meer 
mogelijk. Een opleiding in deze richting 
geeft nog meer mogelijkheden voor 
een betaalde baan in de toekomst. 
( foto: Paul samen met Faith) 

 
Asia Abdullaha 
Asia is nog steeds werkzaam bij de dispensary van de Mwangulu Primary 
school. Geen kans op een betaalde baan. Dit heeft een discussie op gang 
gebracht t.a.v. haar maandelijkse bijdrage. Wat zal dit gaan betekenen voor de 
toekomst, wat zijn haar mogelijkheden op een betaalde baan ? 
 
Mercy Mangale 
Mercy doet het heel goed bij haar verpleegstersopleiding. Onlangs heeft zij een 
mobiel gekregen, zodat zij nog beter e.e.a. kan volgen en opzoeken voor haar 
studie. 
Haar talenten zijn ook opgemerkt bij de regering, die haar na deze opleiding 
een opleiding in de ICT wil aanbieden. 
 
Sammy  Mwathi en Grace Wangari 

Zij zijn de kinderen van Michael, de ober uit het 
Leopard Beach hotel. 
Hij raakte 1 jaar geleden vanwege een oogziekte zijn 
baan kwijt. 
Grace zit nog op de Kindergarten. 
Sammy is een getalenteerde leerling op de Primary 
school. Voor beiden worden de fees betaald. 
Via sms bericht Michael ons. 
Op deze foto is Michael te zien samen met zijn vrouw in 
een T shirt van onze plaatselijke voetbalvereniging 
RKDEO. 
 

Overige jongeren van de Secondary Schools 
Hinzano Chombo, Naro Khahindi, Jira Ngunga, Chirunga Mwambaji, Sophia 
Gambo en Jospehine Chiboya verblijven nog op de Secondary schools. Zij 
komen van de Ganda, de Dzombo en de Kiruku Primary schools. 
Overige jongeren van de Primary schools 
Adrian Wekesa zit in het laatste jaar van de Primary school 

info@tunajenga.nl 
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Overige jongeren met een vervolg opleiding. 
Mwanaidi Rashid inmiddels in haar derde jaar van haar management opleiding. 
Kibwana Biasha is eveneens in haar derde jaar. 
Zawaidi  Kachache, zij wordt nu mede ondersteund door het Parlementslid  
Khatib A. Mwashetani  en vanuit een fonds van haar Primary school.  
 
Tunajenga Academy 
De Tunajenga Academy heeft een nieuwe locatie gevonden. De headmaster 

heeft grond gekocht.  Mogelijk dankzij 
een lening. Samen met de ouders 
worden er nu  lemen lokalen geplaatst. 
Tunajenga foundation heeft een 2 
doors latrine laten bouwen. 
( foto:  de nieuwe grond ) 
 
 
 

My Little Angels /Malaika Mdogo 
Grace Tsuma heeft aangegeven, dat ook zij land wil kopen om haar nieuwe 
school een vaste plek te geven. Nu maakt zij gebruik van 5 zgn. storages. Echter 
de eigenaar van deze opslagruimtes ziet de school groeien en ziet ook kansen 
daardoor voor hem zelf in financiën, door steeds meer huur te gaan vragen. 
Zij gaat daarbij een samenwerking aan met Samson Ndegwa om elkaars 
krachten te bundelen en te gaan voor de bouw van een nieuwe school op de 
junction richting Wasini. 
 
Vrouwengroep  heet nu Ushirika groep  

De vrouwengroep heeft haar naam 
moeten veranderen. Derden zijn er nl. 
met het certificaat van de groep 
vandoor gegaan en hebben op dit 
certificaat een lening gekregen. Echter 
het geleende bedrag is niet terug 
betaald. Grote vraag is nu; wie moet er 
nu voor het geleende  bedrag 
opdraaien? Om opnieuw geregistreerd 

te kunnen staan heeft de Nuruya Nyumbani Woman groep de naam veranderd 
in Ushirika vrouwengroep.  
 
 Albino’s  

 Bihati Mwero verblijft nog steeds op de Frans 
Joseph Secondary school. 
Zij heeft zo juist haar tekstboeken ontvangen. Dit 
geeft haar de mogelijkheid om de remedial 
teaching te starten als extra ondersteuning. 
Bihati is de zus van Hamisi. 
 
Hamisi  is nog steeds werkzaam bij de security en 
bij de dermatoloog Joash Matonda. De 
veldwerkzaamheden staan vanwege de 
verkiezingen op een laag pitje. 
 
Dzame en Mwanamisi Mwero gaan nog steeds 
trouw naar school en maken een mooie 
ontwikkeling door. 
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