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Bezoek aan de Dzomboschool

CONTACT

Op de school werden we aller hartelijkst ontvangen, waarbij altijd eerst
een gesprek plaats vond met de headmaster, mister Masoud.
Onderwerp van het gesprek was o.a. de resultaten van de KCPE (te
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vergelijken met de CITO eind score van de groepen 8). De resultaten
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waren nl. tegen gevallen, dit in tegenstelling tot de verwachting.
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De school was 10 punten
lager geëindigd als het jaar
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ervoor. Er werden oorzaken
en oplossingen besproken.
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Er komen nu avond- en
zaterdaglessen, de
getalenteerde leerlingen
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krijgen extra uitdaging en de
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leerkrachten gaan een scholing volgen. Ook is er afgesproken, dat de
headmaster iedere eerste van de maand contact opneemt met ons.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst kreeg de school WAKU WAKU lampen
aangeboden, waarbij door zonverlichting de solar kan worden
opgeladen. Ook hebben deze lampen specifieke aansluiting voor
mobieltjes. Daarbij kan de school voor deze oplading geld verdienen,
wat weer ten goede van de school kan komen. Daarnaast kreeg de
school extra schoolbenodigdheden. Hierna gingen wij onder
begeleiding van de vrouwengroepen naar de nieuw gebouwde toilet.
Onder luid gejuich werd deze geopend. De toilet, in eerste instantie
bedoeld voor de jongens, is verdeeld met een muur er tussen. 4 toiletten
voor de jongens en 4 toiletten voor de meisjes. Ook hebben wij 3
leerlingen ontmoet die gesponsord worden en nu op de secondary
school zitten.
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Bezoek aan de Ganda school
Op de Ganda school werden we verwelkomd door de meiden uit
het girls hostel, die dit keer een prachtige roze jurk aan hadden. Ook
de headmaster en een van de gesponsorde mannelijke
leerkrachten hadden een roze overhemd aan. Om aan te geven,
dat zij bij elkaar horen. Ook hierna naar het kantoor van de
headmaster, die aangaf dat de school en de community erg blij
waren met het onlangs aangebrachte solarsysteem. Hierdoor
hebben alle ruimtes in het girlshostel licht en is er in 2 lokalen van de school licht mogelijk. Mobieltjes kunnen
ook hier worden opgeladen en op deze wijze komen er extra aan inkomsten binnen. De headmaster volgt
een specifiek opleiding voor jonge leerlingen, daar ook de organisatie Tenda Pamoja aangeeft dat de basis
voor educatie aan het begin, dus bij de Kindergarten wordt gelegd. Door sponsoring vanuit een wereldwijde
organisatie kon mister Kassim, de headmaster, deze opleiding volgen. De financiën voor de examens
ontbraken nog, hij was ons dankbaar dat dit gerealiseerd was. Verder was de headmaster trots op de KCPE
resultaten, deze waren met 33 punten omhoog gegaan, maar blijven onder het district gemiddelde. Het
team toont daarbij een enorme inzet en heeft een verandering ondergaan, door de komst van jonge
leerkrachten en de herplaatsing van leerkrachten die niet optimaal functioneerden. Het verzoek om mee te
betalen bij de omheining van de school werd in overweging genomen. De bijdrage van de school bestaat
dan uit het verrichten van het werk en de aanschaf van palen, de kosten van de bedrading was de
bottleneck. Er werd aangegeven, dat wij daar graag een prijsopgaaf van wilden zien. Het oudercomité, dat
met dit verzoek kwam, gaf aan, dat er veel dieren op het terrein komen. Ook zagen zij graag dat alle
kinderen op het terrein bleven en dat motoren er niet dwars door heen rijden. Er werd een rondje gedaan
langs de gebouwen, waarbij het onderhoud van het girlshostel en de shade in positieve zin erg opvielen. Vol
trots laten de dames hun girlshostel zien. Ook de shade, mogelijk gemaakt in 2010 dankzij sponsoring van 2
ouders van De Waterwilg, wordt veelvuldig gebruikt. De headmaster gaf aan, dat er veel bijeenkomsten zijn
en dat bezoekers altijd versteld staan van het gebouwen complex. Na dit alles begon het welkoms feest, er
werd gestart met het hijsen van de Tenda Pamoja vlag en de Keniaanse vlag. Na het volkslied vinden de
optredens plaats verzorgd door alle groepen. Er waren mooie gedichten bij over educatie en Aids, alsmede
eigen gecomponeerde liedjes. Tot slot klonk het schoolkoor, waarbij iedereen aan het dansen ging, het was
een mooie afsluiting. De tijd vliegt voorbij. Helaas konden wij de koekjes en drankjes niet zelf uitdelen, maar
wel de tassen, die afgestaan waren door onze groep 8 leerlingen (tas van de Toekomst, met inhoud) voor de
groep 8 leerlingen van de Ganda school. Ook hier vond een ontmoeting plaats met de gesponsorde jongen.
Met een goed gevoel werd er afscheid genomen.
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Albino project
Sinds een paar jaar wordt Hamisi gesponsord; een jongen, bij toeval
ontmoet. In vergelijk met een paar jaar geleden heeft hij een
enorme vooruitgang gemaakt, niet allen met zijn studie, maar ook
in verzorging. Albino’s moeten zich nl. goed beschermen tegen de
zon. Door sponsoring van zonnebrandmiddelen, lotions, lipbalsem,
petten, zonnebrillen en overhemden met lange mouwen is dit
mogelijk. Hamisi Mwero behoort tot een familie met veel Albino’s.
Zijn jongere zus was, in afwachting van plaatsing op een secondary
school, ook thuis. De overheid betaalde haar studie, daar zij goede resultaten had geboekt bij de KCPE. Het
probleem zat hen in de financiën voor aanschaf van materialen zoals, beddengoed, handdoeken, uniform,
schoenen, etc. Een bedrag van 200 euro, dat door de ouders niet betaald kan worden. Het zou daarbij
zonde zijn, als de verdere educatie niet door kon gaan. Na lang praten, besloten wij om ons best te doen om
sponsoren te vinden
Meisjesdag Makena project
In Kenia wordt 2 keer per jaar bij ons bezoek een
meisjesdag georganiseerd. Meisjes/vrouwen die horen bij
het Makenaproject van RKBS De Waterwilg vallen onder dit
project. Zo ook onze 2 sponsormeisjes; Asia Abdalla en
Kanyvia Katumo. Zij zijn trouwe bezoeksters. Zij vinden het
leuk om de andere meiden te ontmoeten, die zij vaak nog
kennen vanuit hun middelbare school opleiding. Susan
Mutinde Tal van zaken worden er altijd besproken op zo’n
bijeenkomst. Zo ook de duur van het sponsortraject, de
maandelijkse bijdrage is bijgesteld en de mogelijkheid om naar de universiteit te gaan is er niet meer. Met
elkaar kwamen wij tot de conclusie, dat sponsoring van de secondary school en daarna door sponsoring van
2 tot 4 jaar een meisje de goede mogelijkheid geeft om een betaalde baan te vinden. Ook is het contract
aangescherpt. Tevens werd het idee geopperd, dat de meisjes/dames die door sponsoring een betaalde
baan en een goede toekomst hebben gekregen, zelf nu per maand een bedrag van 1 euro afstaan en op
die manier geld inleggen om een nieuwe sponsoring van meisjes mogelijk te maken. De behoefte om bij
elkaar te komen werd duidelijk aangegeven, daar er toch veel zaken met elkaar gedeeld kunnen worden.
Binnen Tenda Pamoja houdt Susan Mutinda zich bezig met de vrouwenprojecten en de begeleiding van
sponsormeisjes. Er hebben nog tal van andere activiteiten plaats gevonden, dit waren echter de
hoogtepunten. Wederom kijken wij terug op een enerverende boeiende en inspirerende reis.
Marijke Paap en Jan Kersbergen
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