Stichting Tunajenga is actief in Kenia met projecten voor
vrouwen, jongeren en ondersteuning van een albino familie.
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Wat hebben wij gedaan.

onze projecten

Eigenlijk kun je ook de vraag stellen; Wat
hebben wij niet gedaan.?
De laatste nieuwsbrief liet daarbij tal van
bezoeken zien. Helaas hebben wij niet alles
kunnen waarmaken. Het regenseizoen liet
dat niet toe. Een bijzondere ervaring om mee
te maken. Rijstvelden zagen wij, veel arbeid
op het land, watertanks compleet gevuld,
wegen onbegaanbaar, de omgeving zo groen. Een ervaring die je eens mee
gemaakt moet hebben. Je hotelkamer niet bereikbaar vanwege de plas water
voor je deur. De weg naar de airpot compleet onder water. Een mooie
ervaring, maar….. niet voor herhaling vatbaar.
Je begrijpt echter wel beter als leerlingen aangeven, dat zij hun school niet
kunnen bereiken.

Tunajenga Academy
De Tunajenga Academy is nog steeds
gehuisvest in de storage. Leerlingen zijn
opeen gepakt in deze kleine ruimtes.
Daarnaast worden er 2 kamers gebruikt in
het huis van Hamisi. Hamisi, de albino is nl. 1
jaar geleden heel voortvarend begonnen met
het bouwen van een huis, maar kan dit niet
afronden vanwege de financiën. Nu zitten er
2 groepen in van de school. Het bijzondere is
dat de huisvesting ver beneden peil is, maar
dat het aantal leerlingen toeneemt.
De ouders zijn zeer tevreden over het
onderwijs dat er wordt gegeven. 150
leerlingen heeft de school inmiddels. De
headmaster heeft een persoonlijke lening
afgesloten en land gekocht. 1 ½ ha. In de
vorm van een driehoek.
De nieuwe Tunajenga Academy gaat hij daar bouwen. De school moet nl. niet
te dicht bij de weg staan, daar de weg nu gebruikt wordt door grote
vrachtwagens met containers. Stichting Tunajenga start met de sponsoring van
een toiletgroep.
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Kiruku Primary school
Wat een regen viel er op deze dag, al
glibberend bereikten wij de school.
De headmaster en een deel van het
oudercomite waren aanwezig. De score
van de KCPE was gestegen, daar kon men
trots op zijn. Tunajenga heeft een aantal
gesponsorde leerlingen vanuit deze
school. Bij ons bezoek hebben wij de
sponsoring besproken, maar ook het onderhoud van de gebouwen. De school
heeft een ernstig tekort aan drinkwater. Vanuit sponsoring en Wandelen voor
Water wordt er nu een nieuwe plastic watertank gerealiseerd.

Albino’s
De jongste meiden van de Albino Mwero
familie uiteraard aanwezig. Zij stappen
naar voren, komen naar de auto om ons
te verwelkomen. Dragen vol trots het
uniform van de Tunajenga Academy. Hun
huid ziet er goed uit, dankzij de inzet van
dermatoloog Matonda. En.., zij hebben
nieuwe brillen gekregen Het naar school
gaan vinden zij leuk. Wat een verschil met een paar jaar geleden.
Hamisi is altijd zeer begaan met zijn
moeder. Graag had hij zijn huis al af
gemaakt, zodat het gezin Mwero er in
kan wonen. Hamisi verzorgt zijn moeder
en het gezin goed. Daarnaast zet hij zich
in voor de 200 albino’s in het district
Kwale, gaat hij nog altijd op pad met
dermatoloog Matonda en is hij nog
steeds trots op zijn baan.

Vrouwengroep
Op weg naar de Dzomboschool kwamen
wij vast te zitten. De auto lieten wij
achter en door de enthousiaste
vrouwengroep werden wij met zang en
dans naar de school begeleid. Er was
geen welkom vanuit de school dit keer.
Achteraf bleek, dat de ouders niet op de
hoogte waren gebracht. Gelukkig wisten
de vrouwen het wel. Echter in het lokaal
zaten geen 20 vrouwen van onze groep maar wel 40. Helaas kunnen wij geen
tweede vrouwengroep sponsoren. Het duurde even voordat alles duidelijk was
en de tweede groep het lokaal verliet. Er is afgesproken, dat wij met de eerste
groep een tweede lening aangaan van 100 euro per persoon. Zij kunnen wel
vanuit de Nuruya Nyumbani groep deze tweede groep sponsoren. Ook wil de
groep gebruik maken van hun spaargeld van 300 euro. Bij de tweede lening zal
er niet gespaard gaan worden.
Betalingen moeten indien mogelijk ook via Mpesa, het betaalsysteem in Kenia
gaan lopen, omdat er een groot bedrag uitbetaald gaat worden en veiligheid
voorop staat.

Little Angels / Malaika Mdongo school
De school van Grace Tsuma. Inmiddels
heeft zij alle 5 de ruimtes van de storage
gehuurd. Ook hier een toename van
leerlingen. 70 in totaal. Zij krijgt daarbij
veel hulp van de ouders. Voor de
leerlingen hadden wij deze keer oude
Waterwilg T- shirts meegenomen,
spelletjes, tassen, drinkbekers, doos
pennen, keykoords drinken en koekjes.
Gelukkig had de school nu een waterput. Deze was door een groep Arabieren
gebouwd, die op alle scholen zonder watertanks dit aanleggen
Jongeren
Faith Mangale en Paul Chombo, beide oud
leerlingen van de Dzombo. In eerste
instantie niet herkenbaar. 4 jaar geleden
ontmoette je ze in uniform met kort haar.
Nu staan zij ineens onbevangen en anders
voor je.
Inmiddels het diploma van de high school
behaald met een score die uitzicht geeft op
de toekomst. Allebei wilden zij terug naar hun Primary school om daar les te
gaan geven. Een leer werk traject. Er zijn nieuwe besluiten gekomen vanuit de
regering, dit bepaalt dat Faith dit wel kan, Paul helaas niet. Hij heeft zijn
toekomst nu ingezet op een technische opleiding. Beiden ontvangen een
maandelijkse bijdrage en zijn hoopvol naar de toekomst.
Mwanaidi Chiroto.
De leading lady van het Girlshostel. Wordt
al jaren gesponsord, heeft haar opleiding
zowel op de high school als de vervolg
opleiding met succes afgesloten. Is nog
steeds in afwachting van haar betaalde
baan. Inmiddels heeft ons het bericht
bereikt, dat zij met een conflict op de
Ganda Primary school is weggegaan. Zij protesteerde omdat zij al maanden de
bijdrage die door de ouders werd ingebracht niet had ontvangen. Eigenlijk zijn
wij daar wel trots op, iemand die wij als zeer bescheiden ooit ontmoet
hebben, die nu zo op de barricade springt. En terecht. Het heeft er voor
gezorgd, dat zij niet meer welkom is op de Ganda, maar dat zij nu werkt op
een andere school binnen Tenda Pamoja, de Menzamwenye. Met in juli 2017
een kans op een betaalde baan. Mooi vooruitzicht.
Mercy Mangale
Wij zijn op bezoek geweest bij haar
opleidingsschool. Het instituut, dat opleidt
voor verpleegsters. Een prachtige
omgeving. Goed geoutilleerde school. Alle
studenten even gedreven. Velen van goede
komaf, dat maakt het voor Mercy niet
makkelijk. Vol trots liet zij haar kamer zien.
Een kleine ruimte met 2 stapelbedden. Na ons bezoek hebben wij aangegeven,
dat wij e.e.a. aan haar leefomgeving wilden verbeteren; nieuw beddengoed,

nieuwe kleding, extra maandelijkse bijdrage, smartphone zodat zij voor haar
studie op het internet kan. Mercy is nl. een zeer getalenteerde leerling.
Michael en familie
Een nieuwe ontmoeting met Michael, de
ober uit het Leopard Resort. Hij is getroffen
door een oogziekte en kon daardoor niet
langer werken.
In de Swahili Pot, het lokale restaurant
hadden wij een mooie ontmoeting met
hem, zijn vrouw en kinderen Grace en
Sammy. Tunajenga betaalt voor het jaar 2017 de schoolbijdrage.
Nog meer andere ontmoetingen
Een prachtig bezoek aan de Pemba Lodge, het thuisverblijf van Peter en
Sandra Ruysenaars van Kenya Kesho. Zij starten binnenkort met een Primary
school voor alleen maar meisjes. Wij waren uitgenodigd voor het diner in
Nairobi, maar helaas alweer in Nederland op dat moment. Wel hebben wij
voor een tafel betaald en zullen wij een meisjes voor 250 euro per jaar
sponsoren.
Met Chizi Ngome en Binti Athuman verblijvend in het Girlshostel van de Ganda
Primary.
Met Kanyiva Mailu en Asia Abdullah op de meisjesdag. Wij zijn op bezoek
geweest op de eventuele nieuwe werkplek van Asia. Zij kan daarbij haar
opleiding in het toerisme uitvoeren. Het geeft haar de mogelijkheid voor een
betaalde baan, anders dan het werken op de dispensary van de Mwangulu
Primary, waarbij zij afhankelijk is van de sponsoring.
Helaas geen ontmoeting met de gesponsorde leerlingen die verblijven op de
Secondary school.
Maar wat was het wederom een mooie reis..
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