Stichting Tunajenga is actief in Kenia met projecten voor
vrouwen en meisjes en jongeren en ondersteuning van een
albino familie.
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Educatie
Stichting Tunajenga draagt bij aan de kosten voor scholing van jongeren
en specifiek de Albino’s.
Albino’s
De sponsoring van de jongste kinderen van de familie Mwero maakt het
mogelijk dat zij naar de primary school kunnen gaan: Dit zijn
Mwanamisi, Dzame en Umazi. Zij bezochten in 2015 eerst de Mgombezi
primary school en maakten later de overstap naar de New Life
Academy. De school heet inmiddels de Tunajenga Academy.
Bahati Mwero heeft inmiddels de middelbare school afgerond. Zij loopt
nu stage op de Tunajenga Academy en gedurende de vakantie periodes
gaat zij zelf naar school. Zij volgt de ECDE opleiding certificate.
Hamisi Mwero, heeft nog steeds zijn betaalde baan. Achter de
Tunajenga Academy heeft hij een huis gebouwd voor zijn familie. Een
erg groot project, de ruimtes heeft hij ook onder verhuurd aan de
Tunajenga Academy om de kosten te kunnen dekken.
Hamisi participeert in het Kwale Albino project. De Albino groep rond
Kwale heeft een facebook account. De groep wil de expertise delen
binnen geheel Kenia. Samen met Joash Matonda. In mei zijn wij mee
geweest met zijn veldwerkbezoek. In het project ontmoeten 200
Albino’s elkaar. Tevens worden zij ondersteund, begeleid en van spullen
voorzien zoals caps en zonnebrand. Hamisi doet deze activiteit in het
weekend.

Onze scholen
Tunajenga Academy
De Tunajenga Academy heeft een enorme toeloop gekregen van
leerlingen sinds november 2016. Op dit moment zijn er 92 jongens en
54 meisjes, een verdubbeling. Ondanks het feit dat de school in een
oude storage zit.
De headmaster werkt aan zijn 5 nieuw te bouwen klaslokalen. Vanuit
Tunajenga is er dankzij bemiddeling via Wandelen voor Water alvast op
het terrein een 2 deurs toiletgroep gebouwd. Het terrein ligt niet langs

onze projecten

de weg, maar in een prachtige omgeving. De lokalen zij ruim van opzet.
Er zijn wederom nieuwe schoolbankjes aangeschaft. De leerlingen
hebben een knuffel ontvangen. En uiteraard een drankje en een koekje.
Malaika Mdogo.
Grace Tsuma heeft een school opgericht de Malaika Mdogo. ( Marijke
secretaris van Tunajenga wordt in het Swahili aangesproken als Malaika
( betekenis Engel , de school is dus vernoemd )
Malaika Mdogo: Little angels.
Grace heeft ambities die er in 2017 zijn besproken. Het kopen van land
en het bouwen van een eigen school. De lening hiervoor van 5000 euro
is verstrekt. Er zijn duidelijke afspraken gemakt aangaande
terugbetaling.
De school heeft echter een terugloop gehad, daar de huur voor de
storages niet meer betaald kon worden. Droogte in het gebied zorgde
voor weinig handel en geen inkomsten voor de ouders. Er is een lening
door Stichting Tunajenga verstrekt om de achterstallige huur te
betalen.
Jongeren
De jongeren gaan dankzij sponsoring naar de middelbare school;
collegegeld, boeken, uniform, kost en inwoning ( boarding), medische
kosten, examengeld en shopping, zijn o.a. de kosten die betaald
worden. Het totaalbedrag om een middelbare schoolopleiding te
volgen, wordt opgemaakt in termijnen. Er zijn er 3.
Soms komt daarbij een verzoek tot betaling van extra kosten zoals
rekenmachine, vervoerskosten etc.
De jongeren komen van de sponsorscholen, die wij al jaren bezoeken
zoals: de Ganda Primary, de Dzombo Primary, en de Kiruku Primary.
Het is daarbij altijd de voordracht van de school met het oudercomité
om over te gaan tot sponsoring. Voorwaarden is wel dat zij een goede
KCPE ( Cito score ) moeten hebben behaald.
.
Nicholas Chikophe en Michael jira, hebben in 2017 hun middelbare
school afgerond. Zij zijn in afwachting van een vervolgstudie.
Andere jongeren zijn inmiddels ouder en zijn nog bezig met hun
vervolgopleiding. De uitgaven van deze vervolgopleiding worden
betaald. Eigenlijk gelijk aan die van de jongeren (collegegeld, boeken,
uniform, kost en inwoning, medische kosten, examengeld en
shopping).
Of zij hebben een leerwerktraject d.w.z. zij werken 9 maanden op een
school en gaan gedurende de vakanties naar hun eigen opleiding. Dit
doen zij in de maanden; april, augustus en december. Zij ontvangen
tevens een maandelijkse bijdrage tussen € 30,00 en € 35,00 ) Dit is
afhankelijk van de koersberekening.
Ook proberen wij de jongeren 2 keer per jaar tijdens ons bezoek te
ontmoeten.
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Vrouwengroep Nuruya Nyumbani
(Micro financiering )
De vrouwengroep heeft geen nieuwe lening ontvangen. Erg jammer
alles in 2016 keurig afbetaald, maar anno 2017 zijn de zaken niet meer
op orde. Stichting Tunajenga heeft besloten om geen tweede lening te
verstrekken aan de groep Nuruya Nyumbani.

Andere zaken






Ontmoetingen met Mangale Ndegwa, de minister of
Education Kindergarten van de County.
Peter en Sandra Ruyssenaars van Kenya Kesho bezocht .Zij
gaan voor het oprichten van een middelbare school voor
meisjes.
Aanschaf watertank bij de Kiruku Primary school
Meegenomen: Tassen, Pennen, Kleding met lange mouwen, Tshirts, Drinkbekers, Zonnebrillen, Key koorden, Puzzels en
foto’s

Diverse uitgaven
Zie volgende bladzijde. Deze zijn gemaakt voor kosten Triodos bank, de
jaarlijkse bijdrage overkoepelende organisatie Tenda Pamoja,
gemaakte kosten in Kenia en het onderhouden van de site.

Financieel jaaroverzicht Tunajenga 2017
Saldo lopende rekening 1-1-2017
Saldo lopende rekening 31-12-2017

€
€

349,43
672,85

Educatie jongens/meisjes/albino's
Overige sponsoring en giften

€
€

5.578,33
10.331,82

Saldo 1-1-2017

€
€
€

15.910,15
349,43
16.259,58

€

10.124,83

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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250,00
160,32
90,60
700,99
956,00
2.600,00
550,00
153,99
15.586,73
672,85
16.259,58

Inkomsten

Uitgaven
Educatie jongens/meisjes/albino's
Sponsor bijdrage Kenya Kesho
Nederland
Kosten Triodos bank
Kosten abonnement site Tunajenga
Gemaakte kosten Kenia
Watertank Kiruku Primary school
Lening landaankoop Malaika Mdogo
Bijdrage 2017 tbv Tenda Pamoja
Diverse uitgaven
Saldo 31-12-2017

