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

Nieuwsbrief december 2017

onze projecten
Kerst 2017 en Nieuwjaar 2018.
We sluiten jaar 2017 bijna af. Prachtige donaties hebben wij wederom
mogen ontvangen.
Bijdragen gerelateerd aan specifieke sponsorprojecten, maar ook algemene
sponsorbijdrage,
Ontzettend bedankt.
Ook voor het nieuwe jaar staan er mooie projecten in het vooruitzicht,
waarbij de koers gaat veranderen. Specifieke projecten gerelateerd aan
jongeren zullen afgemaakt worden, maar er zullen geen nieuwe individuele
trajecten meer worden aangegeaan, behalve wanneer de sponsor heeft
aangegeven, ook garant te willen staan voor de vervolgopleiding.
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Sponsorprojecten Jongeren
Adrian Wekesa
Op dindsdag 21 november ontvingen wij via sms het bericht van Janet
Lutunda, dat haar zoon Adrian Wekesa, de KCPE ( Kenyan Certificate of
Primary Education ) score had ontvangen. Het liet de prachtige score van 408
zien en een dolgelukkige moeder die dit bericht. Deze score zorgt er nl. voor
dat Adrian in aanmerking komt voor sponsoring vanuit de overheid. De
overheid sponsort nl. de middelbare schoolopleiding bij een score boven de
350. Een score zoals deze, hebben wij nog niet meegemaakt als organisatie.
Prachtig.
Jira Kombo
Jira heeft geschreven, dat ook hij de Kenya Certificate of Secondary
Education (KCSE) heeft gemaakt, maar dat zijn school nog in afwachting is
van de resultaten. De sponsor heeft aangegeven, dat wanneer het een mooie
score is, de vervolgopleiding zal worden betaald.

Albino project
Bihati Mwero
Bihati heeft eveneens de KCSE gemaakt.
In Kenia wordt er met Bihati, Samson Ndegwa van Tenda Pamoja en Joash
Matonda, de dermatoloog overlegd wat haar toekomst mogelijkheden zijn.
Tunajenga zal zorg dragen voor dit specifieke project.
Hamisi Mwero
Wij ontvingen onlangs een foto van Hamisi
Mwero samen met een oud leerling Mgumba
van de Mwangulu Primary school.
Beiden zijn veiligheidsbeambten in het Kwale
district.
De veiligheidsofficieren assisteren de politie
en komen naar bijeenkomsten zoals deze, om
bezoekers te controleren.
De banen zijn mede mogelijk gemaakt door
inspanningen van Mangale Ndegwa, de
minister of de County.

Het huis van Hamisi
Hamisi heeft een betaalde baan
bij de overheid. Dit gaf hem de
mogelijkheid om een lening af te sluiten.
Hamisi had deze lening nodig, omdat hij
een huis wilde bouwen voor zijn familie.
Het huis is af en vol trots stuurde Hamisi
deze foto.Nou ja af. De buitenkant is af en
Tunajenga heeft een aantal dakplaten
betaald, omdat het huis waterdicht moest
zijn. De hele familie kan er slapen vader,
moeder, zijn zussen en de kinderen van zijn
zussen. Ook is er een gastenkamer. Nu de
binnenkant nog.

Malaika Mdogo Primary school
Het land om de nieuwe school van Malaika
Mdongo op te bouwen. Het initiatief voor
deze nieuw te bouwen school ligt bij Grace
Tsuma, (oud sponsorleerling Makena project
RKBS De Waterwilg te Nootdorp ), Samson
Ndegwa (coördinator Tenda Pamoja) en
mister James (headteacher Mwangulu
Primary, sponsorschool van de voorzitter van
StichtingTunajenga ). De eigenaar heeft op de
junction richting Shimoni en Lunga Lunga 5
plots te koop. Eigendomsbewijs in zijn bezit.
Tunajenga heeft aangegeven garant te willen
staan voor 3 plots. Optie voor nog 2 plots,
echter afhankelijk van voldoende middelen.

Op deze foto, de headmaster van de
Mwangulu mister James, Grace Tsuma
founder, de landeigenaar mister Thomas en
Samson Ndegwa ( van li naar re ). Op het land
kan gebouwd worden, daar Samuel Nyawa
van Tenda Pamoja een check heeft gedaan.
Water toe en afvoer is goed geregeld. Ook is
er de mogelijkheid om huizen te bouwen, die
verhuurd kunnen worden aan de werknemers
van de Sugar factory in de buurt. Een
strategische locatie. Bedrag voor 3 plots is
vandaag geboekt, de overeenkomst komt er
aan en dat is de voorwaarde !!

Zomaar een aantal van onze projecten, met mooie nieuwe uitdagingen voor
het nieuwe jaar en prachtige toezeggingen. Wij gaan er voor in 2018!!!

