Stichting Tunajenga is actief in Kenia met projecten voor
vrouwen, jongeren en ondersteuning van een albino familie.
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Ook Het laatste nieuws

Laatste nieuws
Albino’s
Hamisi heeft dankzij zijn betaalde baan een lening gekregen bij de bank en
heeft daardoor een nieuw huis laten bouwen voor zijn ouders en zussen. In
november brengen wij een bezoek aan het huis. Via foto’s op zijn whats app
houdt hij ons op de hoogte. In het weekend ondersteunt hij de dermatoloog
Joash Matonda en in zijn vrije tijd probeert hij het certificaat van de ECDE
opleiding af te ronden.
Joash Matonda; verricht nog steeds zijn
veldwerkzaamheden.
In het weekend gaat hij langs bij de albino’s waarbij
hij toch steeds nieuwe albino’s weet te traceren.
Joash heeft/had 2 dromen; een voorraad tank voor
stikstof met verstuiver en overhevel systeem en een
plot met een fabriek voor het maken van zonnebrand
van en voor albino’s.
Het eerste hebben wij in België gevonden en nemen
wij in onze bagage mee. De KLM heeft daarbij
toestemming gegeven om deze tank van 5 liter mee
te nemen. Mede dankzij een prachtige bijdrage van
Kringloopwinkel de Wisselbeker te Nootdorp konden
wij het systeem kopen( zie foto ).

Ik wil een
project
sponsoren

Stichting
Tunajenga
www.tunajenga.nl
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Met Matonda willen wij mee op zijn tocht in het veld, hij kan nu makkelijker de
albino’s met kankerplekken behandelen.
De tweede droom is ingewikkelder en kostbaarder. Met de partijen die er voor
nodig zijn hebben wij ontmoetingen. Ook in Kenia zien de ministers van
onderwijs, gezondheid en werk in de county van het gebied de noodzaak ervan
in.
Daar naast het CDF, een partij die namens de centrale overheid op lokale
plaatsen kan ondersteunen in het bouwen. Tijdens ons bezoek gaan we in
gesprek met deze partijen om tot een gezamenlijke aanpak te komen.
Tunajenga Academy
Bijzonder verrast waren wij door een schrijven met een schoolstempel waar wij
in het stempel de naam Tunajenga Academy zagen. Eerst konden wij dit niet
goed plaatsen. Bij navraag bleek het volgende; De ouders en de leerkrachten
van de New Life Academy waren niet tevreden over de samenwerking met de
kerk. Ook de regering verlangde meer transparantie. De partijen kwamen er
niet uit en besloten de bindingen met de kerk te verbreken. Het gevolg was dat
het gebouw achter bleef, daar dit eigendom van de kerk was. Elders werd een
nieuwe school gestart met het zelfde team, de zelfde leerlingen maar met een
nieuwe naam Tunajenga Academy, daar wij de eerste sponsoren waren van de
school.
Jongeren
De jongeren zijn niet goed in het schrijven naar hun sponsor, maar zij blijven
wel doorgaan met studeren, soms valt e.e.a. tegen, maar dan scoren zij ineens
weer goed.
Zo zijn Masha Nyanje en Miriam Karuga klaar met hun opleiding. 3 oktober
kwam het bericht binnen, dat Miriam een baan had gekregen op de Kinondo
secondary school, waarbij zij in aanvang 130 euro per maand gaat verdienen
met een uitloop naar 180 euro.
Masha wacht nog op zijn cijfers en heeft nog geen betaalde baan. Hij werkt
weer op de Ganda primary school. Nadat hij verschillende stages had gedaan
voor zijn opleiding. Dankzij sponsoring krijgt hij een bedrag van 35 euro per
maand.
Faith, Mercy, Chizi, Daniël en Paul zijn in hun laatste jaar van de secondary
school.
Binti Athuman is gestart met de opleiding ECDE certificaat en woont in het
meisjes huis van de Ganda Primary school.
Mercy Mangale is gestart met haar verpleegstersopleiding.
Mwanaidi Rashid met een algemene opleiding op de universiteit.
Kanyiva heeft dankzij haar betaalde baan geld opzij kunnen zetten, zodat zij nu
zelf haar 2 jarige opleiding op de universiteit kan bekostigen. Zij is dan
uiteindelijk een fully qualified teacher.
Josephine Chiboya van de Kiruku primary scoort in het eerste jaar van de
secondary school alleen A of A+ scores.

Vrouwengroep Nuruya Nyumbani
In maart 2015 is de groep gestart en de 20
vrouwen hebben ieder 100 euro ontvangen en
keurig het jaar er na alles terug betaald. De
vrouwen vallen daarbij op door hun
gedrevenheid, motivatie, inzet en
betrokkenheid.
Zo is de vrouw van Samson Ndegwa uitgekozen
om naast haar kippen bedrijf een dairy cow te verzorgen. De koe geeft melk en
dit kan zij weer verkopen. Tevens kan zij aan anderen laten zien hoe verzorging
van de koe gaat, zodat dit anderen enthousiasmeert om ook koeien te gaan
houden. Zij heeft een soort voorbeeld functie.

Onze reis
24 Oktober vertrekken wij voor 2 weken naar Kenia!
Wat gaan wij doen ?
Bezoek aan:
De Ganda primary
Kiruku primary
Dzombo primary
Bilashaka primary
Mwangulu primary
Tunajenga Academy
Ontmoeting met Joash Matonda, de ministers van gezondheid, onderwijs en
werk van het district (the County)
Bezoek aan de vrouwen groep en de Albino familie.
Ontmoeting met de jongeren indien mogelijk.
Naast vast mooie toevallige ontmoetingen.
Wat nemen wij mee ?
40 kg boeken, dankzij de English school in Oegstgeest
Tassen
Brillen met een bepaalde sterkte, speciaal gemaakt.
Pennen
Tandenborstels en tandpasta
Puzzels
Toilettassen met inhoud

