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Wederom een bijzondere reis. Mooie ontmoetingen met o.a. Mangale 

Ndegwa, minister of Education county Lunga, vertegenwoordigers van 

CDF en Joash Matonda, dermatoloog in Mombasa. Wij hebben daarbij 

de projecten bezocht gerelateerd aan de projecten van RKBS De 

Waterwilg te Nootdorp. Ook projecten bezocht van andere sponsoren 

horende bij Tenda Pamoja, de netwerkorganisatie.  ( Mwangulu Primary, 

Bilashaka Primary) Uiteraard ook de ook de eigen specifieke Tunajenga 

projecten.  

 

Watertankjes 

Bij de Ganda Primary en de 

Bilashaka Primary is het 

initiatief om watertankjes te 

plaatsen bij elk klaslokaal ook 

gerealiseerd. In maart 2016 

zijn er bij elke school 10 

watertankjes geplaatst. Elke 

klas heeft nu een eigen 

watertank. De tankjes staan 

op zgn. stools een tafel met hoge poten. De ouders van de school 

hebben de stools gedoneerd. Totale kosten € 185,00 per school. 

 

Bezoek aan scholen 

Naast de Ganda Primary, de 

Dzombo Primary, ( project 

RKBS De Waterwilg )  de 

Mwangulu Primary, de 

Bilashaka (project van 

vrienden binnen Tenda 

Pamoja) brachten wij ook een 

bezoek aan de Kiruku Primary.  

De sponsor van deze school participeert nu mee binnen Tunajenga. 
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Op de school staan nu de 10 watertankjes, maar zijn er bij één klaslokalen gebouw, eveneens goten 

gerealiseerd. De school kan de leerlingen nu weer voorzien van water. 

Goed drinkwater is van levensbelang. Er vond een ontmoeting plaats met gesponsorde leerlingen en met 

Esther. Zij is in het verleden gesponsord door de sponsor van de Kiruku. Zij heeft nu een betaalde baan op 

deze school. 

Op de school zijn gesponsorde leerlingen. Hun ouders en zij zelf waren aanwezig bij de meeting, die er plaats 

vond. 

De handel van 20 vrouwen en nog eens 20 vrouwen 

De naam: Lighting of the home, in Swahili: Nuruya Nyumbani. 2 

vrouwengroepen zijn er nu in de Dzombo area. 

De 20 vrouwen hebben in maart 2015 ieder 100 euro gekregen. Op 

dit moment hebben zij al 1360 euro terugbetaald. Op de Dzombo 

Primary school, the home area van deze vrouwen werden wij met 

gezang en dans  door de groep verwelkomd. De vrouwengroep  

blijkt daarbij een nieuwe vrouwengroep te hebben geformeerd. 

Geld nodig voor deze tweede groep is verkregen vanuit de eerste 

groep. De groep heeft eveneens de mooie naam: Nuruya Nyumbani. Dit betekent : licht van het huis. Beide 

groepen hebben genoeg afzet mogelijkheden. De vrouwen gebruiken de winst van hun bedrijfjes vooral om 

hun kinderen de mogelijkheid te geven om goed onderwijs te volgen. 

Ook kunnen vrouwen eruit springen bij hun activiteiten. Zo is de vrouw van Samson Ndegwa, de coördinator 

van Tenda Pamoja, de overkoepelende organisatie uit verkoren om een diary cow onder haar hoede te 

nemen, waarmee dagelijks melk geproduceerd kan worden. De county heeft haar uitverkoren vanwege 

haar inzet en motivatie. Zij maakt deel uit van de Nuruya Nyumbani first group. 

 

The New Life Academy 

Een school waar wij kennis mee maakten dankzij Hamisi. Hamisi 

een albino, die door Tunajenga werd gesponsord en zijn 

secondary school kon afmaken. 

Helaas een eindscore die niet heel veel mogelijkheden bood. 

Dankzij bemiddeling kreeg hij werk in de Kindergarten van zijn 

buurtschool. Echter door onenigheid t.a.v. betaling van zijn 

salaris verliet hij deze school met een aantal docenten. Met 

elkaar hebben zij met behulp van de kerk de New Life 

Academy opgericht. Een private school met een Engelse omgeving. Tijdens ons eerdere bezoek nog 50 

leerlingen nu al 65 leerlingen. De kinderen kwamen al naar buiten rennen toen zij de auto zagen. Met 

Engelse songs werden wij verwelkomd. 4 Onderwijs mensen zijn er werkzaam. De vorige keer brachten 

wij duplo mee. Nu werden de kinderen verrast met knuffels voor gebruik in de Kindergarten. Naast de 

mooie tassen, de tandpasta met tandenborstels en de voetbal T shirts van SV Nootdorp en RKDEO . Een 

gemixt team ontstond er hierdoor. In de praktijk in ons dorp, Nootdorp, onmogelijk. De kinderen kregen 

daarnaast limonade en een drankje. Opvallend was de aanwezigheid van ouders die bij een eerder 

bezoek totaal niet aanwezig waren. Nu prachtig uitgedost, trots aanwezig op hun school. De school die 

wij ontmoet hebben dankzij Hamisi. Hij is niet meer werkzaam op de school. Vanwege zijn performance 
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is hij geselecteerd door de overheid voor een baan in de beveiliging. Tunajenga heeft deze opleiding 

gesponsord. De school ontving ook de toezegging voor 25 schooldesks. Deze zijn nu in de maak. 

Albino family 

Een bezoek aan zijn ouders en zussen hoort bij ons 

programma. Zijn jongere zusje Mwanamisi en zijn nichtje Umazi 

zijn nu leerlingen van de New Life Academy. 

Zijn zus Bihati verblijft nog steeds op de Secondary school. De 

overheid betaalt daarbij haar fees in het kader van het albino 

programma. Tunajenga betaalt haar shopping list, zodat zij 

intern kan verblijven. Het is onvoorstelbaar te zien, hoe de 

meiden zijn gegroeid maar ook Hamisi. Hij studeert in april af en 

heeft een betaalde baan in het vooruitzicht van € 150,00. 

Joash Matonda 

De ontmoeting met Joash stond voor ons in het teken van het 

overhandigen van de cheque van € 500,00. Er was in eerste 

instantie een bedrag overgemaakt van € 100,00 om te kijken of 

de transactie was geslaagd. Echter er werden zeer hoge 

bankkosten voor berekend. Wij besloten het anders op te gaan 

lossen. Nu loopt e.e.a. via de bankrekening in Kenia. Matonda 

arriveerde met de staf van zijn organisatie “Huferi” en uiteraard 

Hamisi. 

In vuur en vlam vertelde Matonda wat zijn organisatie aan het 

doen is. Vooral veel veldwerk om de albino’s in het district in 

kaart te krijgen. Gedurende de weekends gaan zij op stap. 

Matonda werkt door de weeks als dermatoloog in het General 

Hospital te Mombasa.  Voor zijn veldwerk heeft hij behoefte 

aan een cryo therapy equipment of te wel een draagbare 

tank met stikstof waarbij hij ter plekke indien nodig de albino’s 

kan behandelen. Via een Frans bedrijf was dit te leveren, wij 

hebben echter gezien, dat het goedkoper kan via Engeland. Wie weet kan het nog goedkoper.  

 

De droom van Matonda. Uitgebreid hebben wij hier over gesproken. Het betreft, het kopen van een stukje 

grond. Hier wordt dan een klein fabriekje gebouwd voor het maken van zonnebrand crème. Dit met 

opgebouwde kennis en expertise gelijk het model uit Tanzania. Matonda haalt nu de zonnebrand crème bij 

een klein fabriekje in de buurt van Arusha. Het vraagt veel tijd en inklaringskosten, toch nog altijd goedkoper 

dan de zonnebrand in Kenia te kopen. 

In dit fabriekje zijn dan albino’s werkzaam. De bedoeling is, dat er een ruimte bij wordt gebouwd waar 

voorlichtingen gegeven kunnen worden. De omgeving van de plot, het stukje grond wordt agrarisch. Op 

deze manier een leer/werkplek voor albino’s. 

Tunajenga gaat zich inzetten om deze droom te verwezenlijken. Door sponsoren te zoeken. In Kenia zijn er al 

contacten gelegd met het CDF. Dit is een ontwikkelingsfonds opgericht vanuit de overheid. Het CDF werkt 

per county en kan zorgen dragen voor mede financiering tot wel 50 % 
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Mangale Munga Ndegwa 

De minister van onderwijs van het Lunga district. 

Wij kennen Mangale uit het verleden toen hij leerkracht was op 

de Mwereni primary school, eveneens een sponsor school 

binnen de overkoepelende organisatie Tenda Pamoja. Daarna 

werd hij deputy op de Mwangulu, toen vooraanstaand 

vakbondsman en nu minister of Education of Lunga county. Altijd 

proberen wij elkaar te ontmoeten. In oktober 2015 helaas niet 

gelukt, maar nu wel. 

Onderwijs zaken worden besproken, zo ontvangen de gesponsorde meisjes/vrouwen met een ECDE 

certificate en diplom, nu een salaris. Verder gaat er gekeken worden naar aanname van gesponsorde 

meisjes vrouwen vanuit Tunajenga. Zo heeft Mwanaidi  Kassim een interview gedaan met hoop op een 

betaalde baan. Tevens hebben wij het verzoek neergelegd om gesponsorde ECDE leerkrachten niet meteen 

over te plaatsen naar een andere school, bij een betaalde baan. Tot slot was Mangale zeer gecharmeerd 

van de droom van Matonda, een leer/werkplek van en voor albino’s. Via Mangale wordt en nu contact 

gelegd met CDF en the minister of the county van gezondheid. Helaas geen foto, door de drukte vergeten, 

maar wel zijn kaartje. 

 

Ontmoetingen helaas niet met… 

Paul en Hinzano Chombo hebben wij helaas wederom niet ontmoet. Leerlingen van de Secondary school 

mogen nl. niet de school verlaten. Behalve wanneer het vakantie is. Dit keer hadden wij geen tassen voor de 

jongens. Wel hebben wij een geldbedrag gegeven aan de voogd van de jongens. Zij kan zo dingen, die 

noodzakelijk zelf voor Paul en Hinzano kopen. De ontmoeting vond plaats op de Dzombo primary school.  

 

Jira Ngunga 

Wederom prachtig was de ontmoeting met de vader van Jira Ngunga net zoals de vorige keer. Hij nam het 

woord tijdens het bezoek aan de Dzombo school. Dankbaar voor de kans die zijn zoon, dankzij de sponsoring 

heeft gekregen. Ook aan hem hebben wij een geld bedrag gegeven. Communiceren kunnen wij niet met 

hem, maar zijn lichaamstaal spreekt boekdelen. Zo blij en dankbaar. 

 

Masha Nyanje, de gesponsorde leerkracht van de Ganda school.  Niet aanwezig op de school. Hij volgt een 

opleiding en moet intern op de opleidingsschool, het college verblijven. Hij doet zijn eindexamen in juli 2016 

en keert in september weer terug naar de Ganda. 

 

Ontmoetingen echter wel met…  

Daniel Mwero 

Daniel was een getalenteerde leerling op de Ganda school met een zeer hoge KCPE score 341. Toch heeft 

Daniel heel veel moeite op overeind te blijven op de Secondary school. De omgeving is daar totaal anders 

dan hij gewend was. Daniel heeft ook last van heimwee. Daarnaast verblijft hij na een vakantie langer thuis 

dan is toegestaan door de school. Dit heeft te maken met de bus tarieven die zijn moeder niet kan betalen. 

Zijn moeder leeft onder zeer erbarmelijke omstandigheden. Gelukkig hebben wij haar, dankzij onze 

bemiddeling in een specifiek programma kunnen laten deelnemen met social workers ondersteuning. 
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Nzaro Hamisi 

 

Voor de eerste keer een ontmoeting met Nzaro, wij kennen hem 

alleen op papier. Hij was samen gekomen met Daniel. 

Ook zijn moeder hebben wij ontmoet. Er is nl. een nieuwe afspraak 

binnen Tunajenga, wanneer het mogelijk is willen wij bij ons bezoek 

de jongeren ontmoeten en hun familielid. In het geval van Nzaro 

was het zijn moeder. Zij moeder kan niet lezen en schrijven. Ook zij is 

nu in aanmerking gekomen voor het project van begeleiding door 

social workers. Nzaro doet het goed op school. 

 

Heel vluchtig hebben wij Mwalago Hassan en Naro Khahindi, gesponsorde jongeren komend van de Kiruku 

Primary ontmoet. Zij moesten met spoed terug naar school. Eveneens ontmoet; de moeder van Adrian 

Wekesa. 

 

Ontmoetingen met de meisjes/vrouwen 

Chizi Ngome en Faith Mangale, oud leerlingen van Ganda en Dzombo Primary school. De gehele dag waren 

zij wederom bij de festiviteiten van de Dzombo school aanwezig.  Hun Secondary school Frans Joseph ligt om 

de hoek. Chizi en Faith zitten in het laatste jaar, form 4. Resultaten vallen tegen, dit heeft o.a. te maken met 

gezondheidsproblemen. 

De vader van Chizi hebben wij op de Gandaschool ontmoet, de vader van Faith op de Dzombo. 

Ook zij kregen een tas met inhoud. 

  

Mwanaidi Kassim. 

Mwan aidi werkt nog steeds en vol trots op de Ganda. Zij heeft in 

december 2015 haar opleiding afgerond. Zij is nu in het bezit van 

haar certificate en haar diplom. Wij hopen, dat zij een betaalde 

baan zal krijgen, geïnitieerd van uit de county. 100 plaatsen zij er te 

vergeven. Mwanaidi heeft haar interview al gehad. Gisteren kregen 

wij te horen dat zij prachtige resultaten heeft behaald voor alle 

vakken:   Good or Well. Zij was erg blij en de coördinator in Kenia 

Samson Ndegwa was erg trots. Wie weet toch nog even een goed 

woordje doen bij Mangale Ndegwa? 

Ook wil Mwanaidi graag op de Ganda blijven. Zoals zij het Girlshostel omschreef als een paradijs op aarde; 

onderdak, water, elektriciteit en veiligheid. 

 

Asia Abdullah nog steeds trots nog steeds werkzaam op de dispensary van de Mwangulu Primary school.  

Kanyiva Mailu een gedreven leerkracht, zij wil zelf haar studie aan de universiteit betalen, zodat zij geheel 

gediplomeerd is.  

Ook andere prachtige momenten hebben er plaats gevonden, die volgens ons vast van positieve invloed 

zullen zijn op de projecten van Tunajenga. Uitgezet zijn: levering van schooldesks, nieuwe jongeren voorbij 

het sponsorproject, reparatie goten office Dzombo Primary school en donatie voor boeken bieb Dzombo 

primary school. 
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