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Reis oktober november 2015 

Wederom eenbijzondere reis. Nieuwe inzichten, mooie contacten en 

wat zijn de projecten toch prachtig. 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.  Uiteraard ook de  ook de eigen 

specifieke Tunajenga projecten. 

 

Start van de bibliotheek op de Dzombo Primary school.  

 

 

Vanuit ons project is er contact gelegd met de Head teacher mister 

Masoud voor de oprichting van een bibliotheek in de school. 

Als organisatie zagen wij dat het Book Buddy project niet aansloeg. 

Book Buddy geeft daarbij voor elke school een boekenkast per klas. 

Waarbij leerlingen boeken kunnen lenen en deze thuis kunnen lezen. 

Wij zagen daarbij enthousiasme om te lezen. Echter geen 

mogelijkheden om dit thuis te doen vanwege geen elektriciteit en de 

geleende boeken kwamen niet terug. De bibliotheek in de school geeft 

de mogelijkheid om Engelse boeken op school te lezen, passend bij het 

curriculum van het land. De school heeft dit initiatief goed opgepakt. Er 

is een bibliotheek leraar aangesteld, de storage is omgetoverd tot 

blibliotheek en de school ziet  veel mogelijkheden om op deze wijze het 

lezen van Engelse boeken te bevorderen. 

 

CONTACT 

Stichting Tunajenga 

Hogeveensweg 15 

2631PH Nootdorp 

06-51594422 

info@tunajenga.nl 
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     NL62 TRIO 0197 9066 64 

 

KVK:  60741929 
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     8540 40 158 
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Watertankjes 

 

Op de Dzombo school zijn er in maart 2015 10 watertankjes geplaatst. Elke groep heeft nu een eigen 

watertank. 

De tankjes staan op zgn. stools een tafel met hoge poten. 

Dit initiatief is een voorbeeld voor andere scholen; een investering van € 185,00 met daarbij  

drinkwater voor de leerlingen. 

 

Bezoek aan scholen 

Naast de Ganda Primary, de Dzombo Primary, de Mwangulu Primary, de Mgombezi Primary, the New Life 

Academy brachten wij ook een bezoek aan de Kiruku. Een school die al sinds 2002 wordt gesponsord. De 

ontvangst was allerhartelijkst. Wij hebben nu uitgezet, dat de school valt onder  het waterproject van Tenda 

Pamoja 2016  en dat er nieuwe goten en een nieuwe tank komt. 

De school ontving shirtjes voor het vrouwenvoetbal team. Shirts gesponsord door voetbalclub RK DEO te 

Nootdorp 

 

De handel van 20 vrouwen 

 

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

De 20 vrouwen hebben in maart ieder 100 euro gekregen. Op dit moment hebben zij al 800 euro 

terugbetaald. Op de Dzombo Primary school, the home area van deze vrouwen hebben wij een ontmoeting 

met de vrouwen gehad. De vrouwengroep was daarbij vermengd met een andere vrouwengroep. De 

Keniaanse regering heeft nl. het initiatief vanuit Niger omarmd waarbij vrouwen vanuit de gemeenschap 

kunnen sparen in een box. Het gespaarde geld kan gebruikt worden voor een initiatief. De Nuruya groep 

gebruikt de de rente voor de Mama for Mama foundation. Het initiatief vanuit Niger geeft een spaarpotje 

een zgn.  Mary go Round principe, waarbij de vrouwen vanuit de Nuruya Nyumbani groep een  bedrag 

achter de hand hebben, wanneer een van de vrouwen  vanuit de groep, niet aan haar terugbetaal 

verplichtingen kan voldoen. 
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Op stap met Hamisi 

 

Hamisi ontmoetten wij deze keer op zijn  nieuwe school de New Life Academy. De school is daarbij gestart op 

initiatief vanuit de kerk en ligt vlak bij de Mgombezi school. De Mgombezi  school  bezoeken wij al jaren en 

wordt gesponsord door een van onze relaties. Echter problemen op deze school  maakte dat er 3 

personeelsleden vanuit deze Primary school mee zijn gegaan met de oprichting van de New Life Academy.  

De school heeft daarbij geen materialen en waren blij verrast met de 2 tassen vol met duplo. 

Duplo  geeft tal van mogelijkheden; je kunt ermee tellen, kleuren leren, mee bouwen en het geeft ruimtelijk  

inzicht. Wij zijn benieuwd hoe deze school, een private school met een Engelse omgeving zich gaat 

ontwikkelen. 

Ook was de zus van Hamisi op deze school; Bihati. Zij wordt gezien haar goede KCPE gesponsorde vanuit de 

regering. Tunajenga heeft de shopping betaald. Wij maakten kennis met een totaal andere Bihati; niet meer 

verlegen maar ondernemend, enthousiast naar de leerlingen van de New Life Academy. 

Daarnaast brachten wij een bezoek aan de familie van Hamisi en Bihati; hun ouders struggeling for life. Vader 

geen inkomen;   behalve 3000 shilling van  wat hij krijgt vanuit de verhuur van zijn shop, moeder werkend op 

het land, Hamisi vanuit Tunajenga 2000 shilling. Dat maakt 5000 shilling of te wel 50 euro voor vader, moeder 4 

Albino kinderen en 4 kleinkinderen waaronder 1 Albino.  Helaas is de dochter en Hamisi zijn zus Samou aan 

huidkanker overleden. 

 

Een doorbraak 

Op de laatste dag van ons verblijf was er een ontmoeting met dermatoloog Joash Matonda.  Hamisi had 

deze arts ontmoet in het proces van begeleiding van zijn zus. Bij toeval kwam de Whatts app van dokter 

Matonda bij ons binnen. De dermatoloog die verrast was door de kennis van Hamisi. 

In zijn berichten gaf hij aan, dat hij Hamisi wilde inzetten voor het veldwerk en hij wilde ons graag ontmoeten. 

Deze ontmoeting vond plaats op zondag 8 november 2015.  Mooi daarbij is dat wij als Westerse mensen een 

ontmoeting konden hebben dankzij onze Albino Hamisi. 

Afgesproken is dat Hamisi zijn ECDE certificate  opleiding afmaakt, daarna een opleiding gaat volgen voor 

het veldwerk t.a.v. voorlichting Albino’s. 

 Ook zal Tunajenga de foundation van Joash Matonda  “Huferi” ondersteunen voor zonnebrand producten. 

Dit houdt in dat wij een geld bedrag overmaken zodat deze stichting zonnebrand producten zal kunnen 

kopen waardoor continuïteit voor Huferi wordt gewaarborgd om Albino’s te kunnen helpen.  In Arusha 

Tanzania worden de zonnebrand producten vervaardigd en gekocht die nodig zijn voor de bescherming 

van de Albino’s; aangezien zonnebrandproducten in Tanzania  goedkopere zijn dan in  Kenia. 

 

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 
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bij een familielid. Zij was bij de ontvangst op de Dzombo school en wilde kennis met ons maken. gelaten. Wat 

zat er zoal in de tas; een trainingspak, gesponsord door SV Nootdorp, deodorant, pennen,  keykoord, plastic 

opbergmap, luxe toiletartikelen. 

 

Ook geen ontmoeting met onze andere  gesponsorde jongens jongeren. Echter een ontmoeting met…. 

 

Jira Ngunga Kombo 

Prachtig was de ontmoeting met de vader van Jira Ngunga Kombo. Hij nam het woord tijdens het bezoek 

aan de Dzombo school. Dankbaar voor de kans die zijn zoon, dankzij de sponsoring heeft gekregen. 

 

Masha Nyanje, de gesponsorde leerkracht van de Ganda school. De school is daarbij blij, dat hij een van de 

teamleden is en zo goed in het team past. Hij ontving ook een tas met inhoud en was erg gecharmeerd van 

het trainingspak van SV Nootdorp. 

 

Ook geen ontmoeting met onze andere  gesponsorde meisjes/vrouwen  jongeren. Echter wel een 

ontmoeting met…. 

 

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

zij net zoals in maart bij de festiviteiten van de Dzombo school aanwezig. Waarbij wij eerst dachten hun niet 

te ontmoeten omdat de nieuwe principal van de secondary school geen toestemming gaf. Gelukkig 

stonden zij bij verrassing wel voor ons. Ook zij kregen een tas met inhoud. De pakken maandverband worden 

dan zeer gewaardeerd.  

Ontmoeting op de Makena dag vanuit RKBS DE Waterwilg te Nootdorp geïnitieerd.  

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 Abdullah, vol trots nog steeds werkzaam op de dispensary van de Mwangulu primary school. 

Kinyiva Mailu, een gesponsorde leerling met een betaald baan vanuit de county. 

Onze grootste trots; Susan Mutinda. Coördinator vrouwengroepen en gesponsorde meisjes en vrouwen. En 

prachtbaan binnen Tenda Pamoja 

 

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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