REISVERSLAG STICHTING TUNAJENGA
ONDERWIJS MICRO FINANCE ALBINO’S EN WATERPROJECTEN IN KENIA

Reis in februari/maart
Een enerverende, prachtige reis. Wij hebben daarbij de projecten
bezocht gerelateerd aan de projecten van RKBS De Waterwilg te
Nootdorp. Maar ook de eigen specifieke Tunajenga projecten.

CONTACT
Stichting Tunajenga

Wandeltocht naar het huis van Daniël Mwero.
Ruim een uur lopen, toen waren wij vanuit de
Ganda school bij het huis van Daniel. Dat

Hogeveensweg 15
2631PH Nootdorp

betekent op een dag 2 uur lopen.

06-51594422

Daniel was een leerling van de Gandaschool

info@tunajenga.nl

en voorgedragen door de school en het
oudercomité voor sponsoring. Daniel
behaalde een score van 330 KCPE. Een

IBAN:
NL62 TRIO 0197 9066 64

schitterend resultaat, zeker gezien zijn
leefomstandigheden. Daniel verblijft nu intern

KVK: 60741929

op de secondary school en komt in de
vakanties naar huis. Huis: het is eigenlijk geen
huis te noemen. Een lemen hut van riet. Daniel zijn moeder stond ons al
op te wachten en liet zijn kamer zien. Een ruimte van 1 bij 2 meter waar

FISCAALNUMMER:
8540 40 158

nauwelijks een bed in past. Er stond een takkenframe, waar de bodem
nog ingerold moest worden. In het hoekje stond een kist met een doek
erover heen. Zijn bureau.
Toch heeft Daniel vaak heimwee en wil hij even naar huis. Vanaf de
weg is het ruim een uur lopen om er te komen. Zijn moeder woont daar
met nog 3 kinderen en kan soms een beetje geld bij verdienen op het
land.
Watertankjes op de Dzombo school
Op de Dzombo school zijn er 10
watertankjes geplaatst. Elke groep heeft
nu een eigen watertank. De tankjes staan
op zgn. stools een tafel met hoge poten,

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

zodat de leerlingen makkelijk water
kunnen tappen.
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De ouders hebben deze tafels gemaakt.
Nu werden de drinkbekers nog gebruikt, maar het is de bedoeling dat elke leerling zijn
eigen drinkbeker/fles vult met water. Het water komt uit de centrale watertank van de
school.

De handel van 20 vrouwen
Bij aankomst op de Dzombo school zagen wij onze 20 vrouwen zitten
onder een grote boom. Elke vrouw had zijn handel bij zich. Wij zouden
immers het startsein geven voor de eerste vrouwen groep binnen onze
stichting. En wat is zoal de handel ? geiten, eenden, kippen, koekjes,
stoffen om kleding te maken, stoffen om als doeken te dragen, zeep,
bonen, gedroogde visjes, hout, houtskool, zeep, kleine winkeltjes. De
groep heeft een eigen chairlady, een tressorholder en een secretary. De
naam: Lighting of the home, in Swahili: Nuruya Nyumbani. Een mooie start. Elke vrouw heeft 100 euro
gekreun. Na 1 jaar moet dit bedrag terugbetaald zijn met 10 % rent. De rente wordt gebruikt om een nieuwe
foundation op te zetten; mama’s voor mama’s waarbij leerlingen die gesponsord worden vanuit Tunajenga
een beroep op deze foundation kunnen doen, wanneer een van de ouders ernstig ziek is. Gesponsorde
leerlingen moeten nl. naar school; maar ook voor hun zieke ouder kunnen zorgen.
Op stap met onze albino Hamisi
Hamisi wist dat wij kwamen. En daar zat hij onder het afdak. Zijn familie was
er. 2 zwarte ouders met tal van Albino kinderen Waarbij de kinderen ook
weer albino’s kunnen hebben. Wij werden uitgenodigd om naar binnen te
komen. Een doorbraak. Meestal moesten wij buiten blijven staan. De sfeer
was anders; opener, gezelliger, wetend dat deze sponsor echt betrokken is.
Tunajenga sponsort niet alleen Hamisi, maar ook zijn zus Bihati. De regering
van Kenya betaalt haar schoolgeld, Tunajenga sponsort de benodigdheden
om intern te verblijven. Ook 2 jongere kinderen uit het gezin kunnen nu naar de primary school, waar Hamisi
nu les geeft. Hamisi een albino gekomen op ons pad, die na zijn secondary school / high school nu zijn
vervolg op leiding doorloopt. ECDE opleiding. Hij valt op. Wordt uitgenodigd voor seminars.
Ging met ons mee naar de Mwangulu primary school en had de dag van zijn leven. Hij werd gehoord, hij
mocht deelnemen. Laat je zien zeiden wij, laat je horen. Wees een voorbeeld voor de albino’s. Wij denken
dat hij de boodschap heeft begrepen en dat wij nog veel van hem krijgen te horen.
Een doorbraak
De meiden/ vrouwen met een ECDE opleiding worden nu betaald vanuit de regering of de provincie. Een
echte doorbraak. In het verleden waren zij afhankelijk van de bijdrage vanuit de ouders. Geen bijdragen,
geen salaris. Kanyiva wordt nu betaald m.i.v. april door de provincie. Zij verdient dan € 150,00 per maand.
Kanyiva participeert mee in een nieuwe foundation. De foundation heeft de naam; Nuruya, licht. Afspraak is
dat gesponsorde vrouwen met een baan en in de toekomst mannen met een baan, per maand een
bijdrage doneren.
Doel de foundation sponsort in de toekomst een meisje of jongen voor een secondary school opleiding
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Ontmoetingen of helaas niet.
Paul en Hinzano Chombo hebben wij helaas niet ontmoet. Leerlingen van de secondary school mogen nl.
niet de school verlaten. Behalve wanneer het vakantie is. De tassen met inhoud hebben wij achter gelaten.
Wat zat er zoal in de tas; een Waku Waku lamp. Dit is een lamp op solar zodat zij altijd licht hebben om te
studeren, Deodorant, penner, wasmiddel, tandpasta, tandenborstel, wc papier etc. luxe artikelen, die zij zich
niet kunnen veroorloven.
Chizi Ngome en Faith Mangale, oud leerlingen van Ganda en Dzombo primary school.
De gehele dag waren zij bij de festiviteiten van de Dzombo
school aanwezig. Waarbij wij eerst dachten hun niet te
ontmoeten, was dit bij verrassing wel zo. Ook zij kregen een tas
met inhoud.

Mwanaidi Kassim, een van de meiden van de Ganda school wonend in het Girlshostel
waar zij nu de leading lady is. Wennend aan haar nieuwe rol, maar vast besloten dit goed
te doen. Wij hebben haar ontmoet in het girlshostel van de Ganda school en op de
Makena dag.

Asia Abdala blij en gelukkig
Asia ontmoetten wij stralen op de dispensary van de Mwangulu primary school.
Asia was na de secundaire school zoekende, maar heeft haar weg gevonden.
Zij volgt een leerwerktraject en is door de regering uitgezoen om de
verpleegstersopleiding te gaan volgen.
De community en het medisch team waarderen haar inzet en betrokkenheid
Twee maatjes bij elkaar
Susan en Asia dolblij dat zij elkaar weer zagen. De foto zegt genoeg

Ook andere prachtige ontmoetingen hebben er plaats gevonden, die volgens ons vast van positieve invloed
zullen zijn op de projecten van Tunajenga.
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