Stichting Tunajenga is actief in Kenia met projecten voor
vrouwen, jongeren, scholen en ondersteuning van een albino
familie.
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onze projecten
2018.
In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar zijn er weer mooie
ontwikkelingen te melden.
En… gaan wij naar Kenia van 13 februari t/m 26 februari.
In Kenia gaan wij uiteraard op stap en bezoeken wij de nieuwe ontwikkelingen
van de projecten.
Tunajenga Academy.
De headmaster is gestart met de bouw
van 5 klaslokalen. De foto’s van de
fundering ontvingen wij begin januari.
Op dit moment vordert de bouw
gestaag. De school kan gebouwd
worden dankzij de financiële bijdrage
van ouders van leerlingen van de
school. Ook geeft de betaalde baan
van de vrouw van de headmaster de
mogelijkheid voor een lening.

Tunajenga heeft op de plot van de
school de opdracht gegeven voor de
bouw van een 2 deurs toilet groep. De
toilet kon gebouwd worden, dankzij de
opbrengst van Wandelen voor Water
en de mogelijkheid om het bedrag te
vermeerderen via Wilde Ganzen. Het
project wordt daarbij begeleid door
Samuel Nyawa. Hij is in dienst van
Tenda Pamoja en houdt zich specifiek
met de bouwzaken bezig van de
stichtingen, die vallen onder deze
overkoepelende organisatie. Op het
gebouw komt nog het logo van Tunajenga en van Tenda Pamoja.

Ik wil een
project
sponsoren

Stichting
Tunajenga

Malaika Mdogo
Uiteraard bezoeken wij de plot van de Malaika Mdogo. Er wordt niet alleen een
school gebouwd op het terrein, maar ook huizen, die verhuurd gaan worden
aan de werknemers van de suikerfabriek.
De plot ligt nl. heel strategisch vlakbij de fabriek en een belangrijke kruising. De
opbrengst wordt daarbij weer in de bouw van de school gestopt.
Scholenbezoeken
Wij gaan gedurende onze reis ook bij de volgende Primary scholen langs:
Dzombo
Ganda
Kiruku
Mwangulu
Bilashaka
Wat nemen wij mee ?
4 keer 23 kg aan spullen;
Knuffels, puzzels, tasjes en kleding.
Overige info
Adrian Wekesa.
Adrian is geplaatst op de Lenana
school in Nairobi.
Zijn plaatsing had nog al wat voeten in
de aarde. Het heeft te maken met het
feit dat hij woont in de county aan de
kust, maar zijn Primary school up
country, zoals dat zo mooi heet, heeft
heeft afgerond.
De overheid zou daarbij een deel van
zijn schoolkosten vergoeden. Maar
welke county is nu verantwoordelijk ??
Uiteindelijk heeft er een bemiddeling
plaats gevonden tussen Samson, Janet
de moeder van Adrian en de county
minister van onderwijs Mangale
Ndegwa.
Echter de eerste fees zijn door Tunajenga voorgeschoten, anders kon Adrian
niet starten. Janet is met Adrian naar Nairobi afgereisd. De Lenanaschool is een
prestigieuze school. Top 25 van Kenia.
Bahati Mwero
Bahati is op haar eigen verzoek gestart
met de ECDE opleiding ( certificate )
Zij zal haar leerwerk traject starten op
de Tunajenga Academy, de school is
om de hoek van haar ouderlijk huis.
Aan de ouders van de school is
gevraagd om een maandelijkse kleine
bijdrage voor haar.

www.tunajenga.nl
info@tunajenga.nl

Masha Nyanje
Masha is van de Ganda Primary
vertrokken naar Mwenzamwenye
Primaryschool.
Dit is een bewuste keuze, omdat deze
school gaat starten met de bouw van 2
lokalen specifiek voor leerlingen met
een speciale onderwijs behoefte. Een
initiatief van de regering. Masha geeft
nu les op de Primary school en hoopt
zo de overstap sneller te kunen
maken.
Op de foto is hij te zien met heel veel
nakijk werk.

Faith Mangale bij de Dzombo Primary
Faith komen wij ook tegen op de
meidendag. Net zoals Grace Tsuma,
Bihati Mwero, Mercy Mangale, Asia
Abdullah, Kanyiva Mailu, Chizi Ngome,
Mwanaidi Kassim, Binti Athuman,
Mwanaidi Rashid, Miriam Karuga,
Zawaidi Kachache en Biasha Kibwana.

Andere ontmoetingen met:
Michael Jira die wil gaan starten met zijn vervolgopleiding.
Masha Nyanje op zijn nieuwe werkplek
Sammy en Grace de kinderen van Michael, de ober van Leopard Beach Resort.
Hamisi Mwero in zijn rol als beveilingsbeambte en Joash Matonda de
dermatoloog.
De leden van de Dzombo vrouwengroep en uiteraard Peter en Sandra
Ruysenaars onze vrienden in Shimoni van Kenya Kesho, die een prachtige
school gaan bouwen alleen voor meisjes.
Zie www.kenyakeshoschoolforgirls.org.
Paul, Hinzano en Adrian kunnen helaas het terrein van de school niet verlaten
Foto’s zijn genomen door Samson Ndegwa en via whats app verstuurd. Bijna
dagelijks bericht Samson ons.

