
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. 
Wij konden helaas de primary schools niet bezoeken. 2 weken voor ons vertrek 
bleek dat het ministerie van onderwijs voor al de scholen een verbod had 
ingesteld. Geen toestemming voor ouders, maar ook voor bezoekers om de 
school te bezoeken. Wanneer een headmaster toch bezoekers toe liet, kon dit 
zijn baan kosten. Dit alles had te maken met vermeende fraude tijdens de 
afname van KCPE (Cito) toets in voorgaande jaren. Wij hebben ons programma 
aangepast, maar niet hetgeen wat wij allemaal meenamen. 4 tassen met 23 kg 
namen wij zo wie zo mee.  

Laatste nieuws 
Albino’s  
Al vroeg in de morgen een ontmoeting met Joash Matonda (dermatoloog) en 
Hamisi. Overhandiging van de stikstof tank, die wij zonder problemen door de 

douane kregen. Het was een verrassing, die 
zeer in de smaak viel. De tank kan gevuld 
worden met stikstof, bij een speciaal station 
voor 100 euro. Er zit een overhevelaar bij dit 
systeem, zodat de stikstof in een kleinere 
sprayer kan worden gepomt. De kleine 
sprayer is handig en prettig in gebruik om 
beginnende kankersymtomen in het veld te 

behandelen. 
Ook de brillen op maat werden overhandigd en kwamen goed van pas toen wij 
mee gingen met het veldwerk. Om 6.00 uur in de ochtend stonden wij paraat 

en om 17.00 in de namiddag kwamen wij 
voldaan terug. Wij zijn op 3 plaatsen 
geweest waar wij albino’s hebben ontmoet. 
In het district Kwale waar Joash opereert in 
het weekend. Door de weeks is hij werkzaam 
als dermatoloog in het Mobasahospital. 
15 albino’s hebben wij ontmoet. Bij elke 
ontmoeting was Joash even geduldig, attent, 
behulpzaam en betrokken. Belangrijk het 

uitdelen van; een shirt met lange mouwen, een hoed met een beschermkap in 
de nek, lippenbalsem, zonnebrand en after sun. Ook de ouders van deze 
albino’s werden meegenomen in de voorlichting. En het heeft effect. De 
kinderen van het albinogezin Mwero, gesponsord door Tunajenga de afgelopen 
jaren, laat een betere huid zien. 
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De tweede droom is ingewikkelder en 
kostbaarder. De bouw van het fabriekje voor 
het maken van zonnebrandcrème met de 
juiste bestanddelen erin verwerkt. Dit ter 
bescherming van de huid van albino’s. Met de 
partijen die er voor nodig zijn hebben wij 
ontmoetingen gehad. Met Mangale de 

Minister of Education van de country. Een prachtige 4 uur durende ontmoeting. 
Van groot belang is een voorstel. Belangrijke zaken die er in het voorstel 
moeten staan om het fabriekje realiseerbaar te maken werden doorgenomen; 
grootte van plot en het fabriekje.  Het leer/werk traject voor de albino’s, 

verwerking van de stoffen, commercieel 
uitzetten, over heel Kenia of niet en het 
kostenplaatje. Het voorstel zal worden 
bekeken door Mangale en worden 
verdedigd in het government van de 
country. 
Een paar dagen later ontmoetten wij Hon. 
Khatib A. Mwashetani, Member of 

Parlement. Al even enthousiast voor het project. De grond werd toegezegd en 
de secretaris van het CDF, een partij die namens de centrale overheid op lokale 
plaatsen kan ondersteunen, gaf de steun van 50 % van de kosten. Prachtige 
gesprekken met mooie toezeggingen. 
 

Tunajenga Academy 

Het was een warme ontmoeting met het 
team, ouders en leerlingen. Alle 88 
leerlingen zaten onder een grote boom en 
met een prachtig lied met dansje lieten zij 
vol trots zien waar de school nu was. Wij 
schrokken wel van deze tijdelijke 
huisvesting. Het was een voormalige shop 
met opslagruimtes. Voor het team maakte 

de huisvesting niet uit. Zij waren trots op hetgeen zij deden en hadden bereikt. 
Een Engels sprekende school met aandacht 
voor het kind. Alle ouders waren er, een 
gezellig op een gepakte bijeenkomst. 
Waarbij wij de 23 kg aan boeken konden 
overhandigen, de oude T shirts van 
basisschool De Waterwilg te Nootdorp, de 
pennen, de tandborstels met tandpasta en 
de resterende rode tassen van het ISW te 

Naaldwijk. Zodat elke leerling er nu een heeft. De headmaster legde vol trots 
uit, dat hij een lening had afgesloten, land 
had gekocht en wederom een nieuwe 
school zou bouwen; de Tunajenga 
Academie.  
 
Jongeren 
Op deze reis hebben wij weinig 
gesponsorde jongeren ontmoet. Maar wel: 
Miriam Karuga; op haar nieuwe school. 

Waarbij zelf een sollicitatie brief heeft geschreven en nu werkzaam is op de 
Kinondo Secondary School. Excellent in het geven van aardrijkskunde is zij. 
Mooi was de ontmoeting met haar sponsor.  
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Bihati Mwero kwamen wij uiteraard tegen 
bij de Tunajenga Academy. Vol overgave, 
wel speaking English met de ambitie om 
verpleegster te worden. Bij de foto haar 
broer Hamisi, met haar moeder. 
Het gezin telt naast een “normal” zoals dat 
heet in Kenia, 5 albino’s. Allen gesponsord 

door Tunajenga, waarbij vermeld moet worden, dat een oudere zus uit het 
gezin, ondanks support is overleden aan de gevolgen van huidkanker door de 
zon. 
 
 

Adrian Wekesa ontmoetten wij in een 
restaurant in Diani Beach samen met zijn 
moeder en nichtje. Zijn moeder is Janet 
Lutonda, die wij hebben ontmoet in het 
hotel waar wij meestal vertoeven. 
Naast de zorg over haar eigen zoon, heeft 
zij als guardian de zorg over 2 kinderen 
van haar overleden zussen. Adrian heeft 

een mooie score; English Satisfactory, Kiswahili Good, Mathematics very Good, 
Science Very Good en SSRE Excellent. Dat geeft hem een positie in zijn stream 
van derde met een totaal van 45 leerlingen 
  

Mercy Mangale is gestart met haar 
verpleegstersopleiding. 
Zij  schijnt het in haar opleidng heel goed 
te doen. Opgevallen al bij de overheid, 
vol trots showde zij op de Makena dag 
van De Waterwilg haar uniform. Mercy is 
naast Mwanaidi Rashid en Binti Athuman 
een van de meiden, die werd 
gesponsord vanuit de stichting Vak 

Opleiding voor meisjes. 5 meiden werden er op de secondary school 
gesponsord vanuit deze organisatie. 2  lieten e.e.a. lopen maar waren nu wel 
op de Makena dag aanwezig. Zij zullen door gesponsord worden door de  
Member of Parlement lid. 
 
Nuruya  Nyumbani 
De vrouwengroep van de Dzombo primary school. 16 in totaal, 4 waren er 
afwezig. Een vrouwengroep om trots op te zijn, ontmoeten we buiten op het 
terrein van de school.  
Alle vrouwen hebben 100 euro terugbetaald. Op zoek en op weg naar een 
tweede lening van 200 euro. 
Waarbij er een nieuwe groep wil starten met een lening van 100 euro. Wij 
blijven gaan voor de uitdaging van deze vraag. 
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Little Angels / Malaika Mdongo school 

Deze school is voortgezet door Grace Tsuma, zij 
is ooit door De Waterwilg via het Makena 
project gesponsord. Nu leerkracht met een 
betaalde baan op de Vitsangalaweni, een school 
gesponsord door vrienden van ons. Daarnaast 
monitort zij de Malaika Mdongo school. De 
school is gestart door haar broer Joseph, die 
helaas bij een verschrikkelijk verkeersongeluk 

afgelopen jaar om het leven is gekomen. Zijn levenswerk, zij zet zij voort. Met een 
lening huurt zij nu 3 opslagruimtes, waarin nu  3 Kindergarten groepen zijn gehuisvest 
in deze private school met 48 leerlingen.  
 
Andere ontmoetingen 

Daarnaast hadden wij ontmoetingen met Kanyiva Mailu die bezig is met haar 
universitaire opleiding. 
 
Ook hebben wij bij de junction richting de Ganda primary school Masha Nyanje 
ontmoet, die aangaf dat zijn opleiding was afgerond, maar dat hij graag verder wil 
met zijn educatie, een opleiding volgen om jongeren met een Special Educational 
Needs te begeleiden. 
 
Met Michael, de ober van ons hotel. Geconfronteerd werd hij met een oogziekte en 
een dure behandeling; Wij hebben de laatste termijn van het schooljaar 2016 betaald 
voor zijn 2 kinderen Sammy en Grace. Voor het nieuwe jaar staan wij garant voor de 
schoolfees van zijn dochter. 
 
Met Jones Kilonzo, die een lening heeft gekregen voor zijn business, een mannen 
krediet als het ware. 
 
Met Ali van Kids Care. Een organisatie opgezet vanuit Nederland die 
hulpbehoevenden ondersteunt  bij de communities van primary schools; o.a. de 
moeder van Daniel Mwero. 
 
Met Asia, werkzaam op de dispensary van de Mwangulu primary school, die hopen 
wij dankzij bemiddeling van het Member of Parlement lid straks een structurele 
betaalde baan krijgt. 
 
Met Mwanaidi Kassim, uit het girls hostel van de Ganda primary school, nog steeds in 
afwachting van een betaalde baan ondanks haar goede resultaten en prachtige 
interview. 
 
Met Samson Ndegwa, coördinator van Tenda Pamoja, met brieven van gesponsorde 
leerlingen. Geen ontmoeting, toch een ontmoeting. 
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