
Stichting Tunajenga is actief in Kenia met projecten voor 
vrouwen, jongeren, scholen en ondersteuning van een albino 
familie. 
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Reisverslag reis februari 2018 
Bepakt en bezakt vertrokken wij dit keer met z’n vieren naar Kenia. 
Dit betekende, dat wij héél veel mee konden nemen. 100 kg ! 
Knuffels en puzzels voor de 2 scholen, de Malaika Mdogo en de Tunajenga 
Academy. Kleding voor de business van de vrouw van Michael. Maar ook kleding 
voor hun 2 kinderen Sammy en Grace. Wederom ook weer tassen, deze kunnen 
ingezet worden om  te verkopen. Grace van de Malaika Mdogo is daar heel 
gedreven in. Verder andere dingen zoals dekbedovertrekken, petten, slippers, 
haarspullen etc. 
 
Malaika Mdogo 
 

Prachtige ontvangst! De 34 
leerlingen stonden met takken 
een warm welkomslied te zingen. 
De ouders waren er en de 
leerkrachten. Met elkaar liepen 
wij naar het storage gebouw, waar 
de school is gevestigd. Een 
prachtig afdak was er gemaakt om 
ons te beschermen tegen de zon. 
Want, wat was het warm! 

 
 

Tunajenga heeft een lening 
gegeven aan de Malaika Mdogo 
foundation te Kenia van 5000 
euro. Met dit geld is grond 
gekocht, 3 ha in totaal. Er worden 
nu 3 klaslokalen gebouwd. Het 
terrein is  feeseltijk geopend.Op 
de foto het team van Grace. Er 
wordt cement gemaakt. De 
constructor van Tenda Pamoja 
werkt mee aan dit project. 
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De droom van Grace, te zien op de foto samen met meiden vanuit het Makena 
project van RKBS De Waterwilg en Tunajenga, is om een school te bouwen met 
een opleidingscentrum voor onderwijs. Andere zaken op educatief vlak zijn; het 
aanleggen van een shamba voor de verbouwing van groente en fruit. Ook is de 
droom om een kleine medische post te verwezelijken. Daarnaast zal er een 
vrouwengroep gestart gaan worden. Elke vrouw ontvangt 100 euro. 
Tunajenga heeft als organisatie een aantal meiden overgenomen aangaande 
sponsoring. Deze meiden  zullen o.a. gaan les geven op de Malaika Mdogo en 
binnen onze organisatie zijn ook meiden bezig met een medische opleiding. 
 
Tunajenga Academy. 

Inmiddels telt de school 170 
leerlingen en blijft maar groeien. 
Een mooi welkom  aangevoerd 
door Mwanamisi van de albino 
familie. En.. een goed sprekende 
engelstalige omgeving. Alle 
overige leerlingen onder de 
boom ter bescherming tegen de 
brandende zon. Wat een blije 
gezichten en reacties bij de 
uitdeling van de knuffels 

 
In optocht gingen wij ook hier 
naar het land, waar de contouren 
van de 5 klaslokalen goed te zien 
waren. Ruim van opzet. 
Daarnaast heeft de headmaster 
goed nagedacht over de locatie. 
De Tunajenga Academy ligt nu 
wat verder het land in, niet meer 
zo dicht bij de steeds drukker 
wordende doorgaande weg. 
 

 
Bilashaka 

De Bilashaka Primary school al 
jaren gesponsord door Hans 
Bronsgeest, komt nu bij 
Tunajenga. Het was een 
emotionele bijeenkomst. Er 
staat een school om trots op te 
zijn. Met goede resulaten, een 
prettige omgeving. Orde 
regelmaat en structuur. Een 
voorbeeld school.  
Een cadeau om de school over 

te nemen. Er zijn gesprekken geweest met de headmaster Ali Kassim. Hij heeft 
uiteraard een wensen lijst. Deze worden besproken met het bouwteam van 
Tenda Pamoja en alles zal daarbij steeds in overleg gaan met Hans Bronsgeest. 
 
In het project van Tunajenga vinden veel sponsoractiviteiten plaats. Niet 
iedereen is daarbij steeds te ontmoeten. Er zijn ook omstandigheden waardoor 
het niet mogelijk is.  De meiden van het project ontmoeten wij op de Makena 
dag. Voor de ontmoeting met de jongens is het soms ingewikkelder. 
 

Stichting Tunajenga 
www.tunajenga.nl 
info@tunajenga.nl 
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  Familie van Michael 
 
Michael woont nu met zijn vrouw 
Catherine en zijn kinderen Sammy 
en Grace op de plot bij zijn vader. 
De huur kon niet meer betaald 
worden. Wij hebben Michael 
verschillende keren deze reis 
ontmoet. 
Bij de Swahili Pot in Ukunda en bij 
hem thuis, 2 tassen met kleding 
hadden wij  voor de kinderen. En 

kleding voor de verkoop. Op de foto de kleding kast. e.e.a. is daarbij ook 
opgeslagen in koffers. 
Wij zijn medicijnen gaan halen in het hotel, daar de kleine Grace hoge koorts had 
en wij hebben met elkaar gedoneerd om een van aan te schaffen. In het huis 
was het nl. verschrikkelijk warm. 1 week na terugkomst van onze reis, stuurde 
Michael, via een vriendin een foto van de aangelegde van. 
 
Janet Lutunda en haar zoon Adrian Wekesa 

Adrian had gelukkig 1 weekje 
verlof. Samen met zijn moeder 
Janet kwam hij naar de Swahili 
Pot, onze ontmoetingsplek. Adrian 
heeft het erg naar zijn zin op de 
Lenana school te Nairobi. Hij is erg 
te spreken over het eten. Nieuwe 
vrienden gemaakt. De Lenana High 
school is een prestigieuse school. 
Ooit door de Engelsen opgericht. 

Janet is ook erg te spreken over het contact met de school. Mobieltjes zijn 
verboden. De groepsdocent neemt contact op met de ouder. 
Gelukkig is Janet weer hersteld. Zij heeft een zware operatie in november 2017 
gehad, waarbij een tumor is verwijderd. Zij heeft  haar werkzaamheden in het 
Leopard Beach Resort bijna weer geheel hervat.   
 
Makena day 

Op zaterdag 17 februari 2018 
vond deze dag plaats in het 
Forrest Lodge hotel te Ukunda. 
De dag is jaren geleden opgezet 
vanuit het Makena project van 
RKBS De Waterwilg. 
In het project van De Waterwilg 
zitten nog 2 meiden. 
De anderen hebben een betaalde 
baan of horen nu bij Tunajenga. 
De start is om 9 uur, maar eer 

iedereen er is, dan is het wel 12.00 uur. Vervoer speelt daarbij een grote rol. Dit 
keer was Mangale Ndegwa uitgenodigd,de minister van onderwijs voor de ECDE 
scholen in de county. Traditie getrouw ontvangen de meiden tassen gevuld met 
o.a. maandverband, waspoeder, zeep, deodorant, tandpasta en tandenborstel, 
toiletpapier, koekjes.  
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Scholenbezoeken 
Naast de 3 scholen van Tunajenga hebben wij de Dzombo Primary, de Ganda 
Primary, de Kiruku Primary en de Mwangulu Primary bezocht. 
Bij deze scholen aangegeven, dat de insteek van sponsoring gaat veranderen. 
Er zal veel minder worden ingezet op onderhoud en gebouwen. Na jaren is dit 
nu ook een taak van ouders.  
 
Andere ontmoetingen waren er met:  
Michael Jira  en zijn vader. 
Hamisi Mwero, die gaat trouwen met Veronica. 
Peter en Sandra Ruysenaars 
Het management van het hotel, die een keer mee willen op scholenbezoek. 
 
Bijna 2 weken waren wij in Kenia. De tijd is daarbij omgevlogen. 
Mooie ontmoetingen. 
Een pracht reis. 
 

 
Het gezin van Michael 
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