NIEUWSBRIEF STICHTING TUNAJENGA
ALBINO’S JONGEREN VROUWEN EN WATERPROJECTEN IN KENIA

Reis Februari/Maart 2016
Woensdag 24 februari vertrekken wij naar Kenia.

CONTACT

Een vlucht met de KLM, die het daardoor mogelijk maakt dat wij met 2

Stichting Tunajenga

keer 23 kg kunnen vertrekken. Wat nemen wij mee ?

Hogeveensweg 15







Tenues van SV Nootdorp en RKDEO
Schoudertassen gesponsord door ISW te Naaldwijk
Toilettasjes met inhoud ontvangen van dhr. en mevr. Peters
Lego gesponsord door Inter Toys
Schoolmateriaal

Wat gaan wij doen ?
Wij gaan een bezoek brengen aan de volgende Primary schools:
Ganda
Dzombo
Kiruku
Mwangulu
New Life Academy
Ganda

2631PH Nootdorp
06-51594422
info@tunajenga.nl
IBAN:
NL62 TRIO 0197 9066 64
KVK: 60741929
FISCAALNUMMER:
8540 40 158

Opening water project; kleine watertankjes per klaslokaal
Ontmoeting met de gesponsorde leerkrachten;
Mwanaidi Kassim
Masha Nyanje
Ouders of familieleden van gesponsorde studenten:
Daniel Mwero, Marta en Esther Peter, Chizi Ngome, Nzaro Hamisi.
Dzombo
Overhandiging cheque voor de bibliotheek
Ontmoeting met de vrouwengroep en de gesponsorde jongeren:
Chizi Ngome
Paul en Hinzano Chombo
Faith Mangale
Sofia Gombo
En met de ouders of familieleden van deze jongeren.

Voorzitter:
Wiep Vellinga
Secretaris:
Marijke Paap
Penningmeester:
Jan Kersbergen

Kiruku
Ontmoeting met de headmaster, het team, de ouders en de leerlingen
Ontmoeting met ouders en familieleden van Mwalago Hassan
Opening water project; kleine watertankjes per klaslokaal
Mwangulu
Een bezoek
New Life Academy,
De school waar Hamisi Mwero les gaf en waar zijn zusje en nicht nog steeds verblijven. Tunajenga wil een
start maken met sponsoring van schoolbankjes. Schoolmateriaal, tassen etc.
Albino’s
Bezoek aan de familie Mwero
Bezoek aan dermatoloog Joash Matonda
Ontmoeting met de Governor Education, Kwale District
Makena dag
Alle gesponsorde meiden/ vrouwen ontmoeten elkaar op
zaterdag 5 maart. Het is een Initiatief opgezet door RKBS De
Waterwilg te Nootdorp. 15 meiden/ vrouwen zijn het inmiddels.
Kanyiva, Grace, Claris, Khadija, Elda, Amina en Susan hebben
nu een betaalde baan.
Zij zijn gestart met de oprichting van een Foundation, waarbij zij
per persoon een bedrag van 2 euro per maand gaan doneren.
Inmiddels berichtte Funguni dat haar opleiding afgerond is.
Zij werkt voorlopig als vrijwilligster in een ziekenhuis.
Ontmoeting board Tenda Pamoja en toevallige ontmoetingen
Info:
De gesponsorde jongeren ontvangen een attentie; een rugzak gevuld met inhoud. Op deze manier krijgt
iedereen het zelfde.
Vraag: wanneer je als sponsor een persoonlijk schrijven wilt meegeven, verzoek dit voor 24 februari te doen
Via info@tunajenga.nl of in de brievenbus Hogeveenseweg 15 2631 PH Nootdorp
Update Scholen
Ganda De School verliest in rap tempo leerlingen, omdat er
rond de school veel suikerplantages worden aangelegd en de
families voor een appel en een ei hun land verkopen.
Toch blijven er nog 500 leerlingen over.
De school heeft nu via de overheid zonnepanelen gekregen.
Helaas viel de KCPE* score 188.9 tegen ondanks het feit dat er
gedurende de staking van leraren toch aan de standard 8
leerlingen les werd gegeven. Bijzonder was de hoge score van
een van de leerlingen, KCPE score 374.

Dzombo Helaas is de headmaster Mister Masoud vertrokken
naar een andere school.
De KCPE resultaten vielen ook hier tegen, daar er hoge
verwachtingen waren uitgesproken. ( score 245.50 ) Op de foto
is de bibliotheek te zien, die uitgebreid gaat worden. De school
ontvangt tijdens het bezoek een cheque.
De vrouwengroep doet goede zaken, maar investeert nu niet in
het terugbetalen van hun krediet, maar in het betalen van de
fees voor hun schoolgaande kinderen.
Kiruku. Op de Kiruku was de KPE score gestegen 254.65. Met
daarbij een leerling met een score van KCPE 380. Afgelopen
periode is er gestart met het vervangen en/of repareren van de
goten. Afgelopen week kwam het bericht dat de goten weer
functioneren.
Op de school gaat een kleinschalig water project worden
uitgezet.
Bij ieder klas lokaal een watertankje, neergezet op een zgn.
stool ( een kruk met hoge poten )
Albino’s
Hamisi Mwero is niet meer werkzaam op de New Life Academy. Het onderwijs
en de Gezondheid sector zagen mogelijkheden in hem.
Toch heeft hij nu een hele andere richting gekozen.
Hamisi is door de plaatselijke overheid uitgekozen om een opleiding te doen in
de bewakingssector. De opleiding wordt door Tunajenga betaald. Een maal
klaar met zijn studie, ontvangt hij een maand salaris van € 150,00.
Hamisi heeft een nieuwe mobiel en informeert ons via what’s app zeer trouw.
Zo kan hij ons informeren over zijn zusje en nichtje op de New Life Academy.
Maar ook over zijn zus Bihati, die door financiële problemen thuis kwam te
zitten. Wij praten daarbij over een bedrag van € 10,00, omdat het examen geld
niet kan worden betaald.
Dermatoloog Joash Matonda
Joash Matonda Informeert ons wekelijks. Over zijn veldwerk naar
o.a. Lamu een eiland voor de kust van Kenia. Over de
zonnebrandfabriek in Tanzania. De Spaanse eigenaresse heeft
een deal met hem gesloten, zodat Joash voor een goede prijs
aan de zonnebrand kan komen.
Tunajenga heeft een bedrag van € 500,00 gesponsord aan zijn
project.

* KCPE Kenya Certificate of Primary Education. Een leerling rond score 350 en daarboven wordt door de
regering gesponsord.

