Stichting Tunajenga is actief in Kenia met projecten
voor: vrouwen, jongeren, ondersteuning van een
Albino familie, onderwijs ( de Malaika Mdogo school
en de Tunajenga Academy)

Reisverslag september/oktober 2018

onze projecten

Reisverslag reis najaar 2018
Wat hadden wij veel
gekregen om mee te
nemen; Echter met
92 kg vertrokken wij.
Het was nog een
hele uitzoekerij om
te kijken wat er mee
kon.
Helaas hebben wij
keuzes gemaakt. En
…staat het volgende
alweer klaar voor de
nieuwe reis in
januari 2019.
Uiteraard ging de duplo mee voor de Malaika Mdogo. Voor James en
Samson hadden wij de colbertjes bij ons. Voor Grace een mooie ketting. Zo
werd de board van Malaika Mdogo in het zonnetje gezet.
De polo’s van
RKDEO badminton
te Nootdorp gingen
mee voor de oudste
leerlingen van de
Tunajenga
Academy.
Wederom de
kleding voor de
kinderen van
Michael en
Catherine; Sammy en Grace. Kleding voor Bahati de albino, vooral met
lange mouwen.
Babykleding voor de nieuwe dochter van Hamisi; Marijke Mlongo Hamisi.
Naast Pennen, tasjes , dekbedovertrekken etc.
Ook zeer in trek zijn altijd de zeepjes, de bodylotion en de shampo vanuit
het hotel.

Malaika Mdogo
Prachtige ontvangst! Er waren nu 62 leerlingen ( 29 jongens en 33 meisjes)
aanwezig, alle moeders, de vrouwengroep en de oudercommissie.
Het terrein was versierd met zelfgemaakte slingers, er waren stoelen
gehuurd. Onder een mooi afdak van stof, dat speciaal gehuurd was konden
wij intens genieten van de ontvangst.
Mister John een oud
leerkracht, was de
ceremoniemeester.
De leerkrachten van
de school hadden
allemaal dezelfde
kleding aan. Er
waren optredens,
speeches en de
cadeaus werden
overhandigd. Een
succes de duplo.
De leerlingen waren weg van de autootjes, de keepwagens, de motortjes
en de dieren. Naast van alles bouwen, hadden wij ook specifieke instructie
platen meegnomen; je kunt daarmee constructief bouwen, tellen en de
kleuren leren. Dit materiaal was vooral in trek bij de leerkrachten. Ook bij
ouders, daar wij hoorden dat er de dag na de officiële opening 4 nieuwe
aanmeldingen hadden plaats gevonden. Reden; de duplo!!
Onder het genot van een heerlijk gemaakte taart, drankjes en koekjes
werd de happening afgerond. Daarna begon het bezoek aan het terrein.
Tunajenga heeft
een lening gegeven
aan de Malaika
Mdogo foundation
te Kenia van 6000
euro. 1000 euro is
er daarnaast
geschonken. Met
dit geld is grond
gekocht, 3 ha in
totaal. Er zijn nu 2
klaslokalen
gebouwd. De fundering voor het derde lokaal ligt er. 1 lokaal is verdeeld in
tweeën zodat er meerdere groepen les kunnen krijgen; Het terrein heeft
daarnaast een prachtig toiletgebouw met 3 deuren; 1 voor volwassenen ,1
voor de meisjes en 1 voor de jongens. Er is een waterput geslagen met
mooi drinkwater. Mede mogelijk gemaakt door de aanschaf van een
waterpomp. Tevens zijn pijpen geschonken betreffende de irrigatie voor
de shamba. De board gelooft in deze school. Tunajenga ondersteunt met
de lening, die in 5 jaar terug betaald moet worden. De school is daarbij
bezig met een specifieke uitstraling anders dan de andere scholen. Ook
heeft Malaika Mdogo een officiele regisrtratie weten te verkrijgen, o.a.
vanwege het specifieke concept en de aanwezigheid van het toiilet
gebouw en de waterput.
20 oktober gaat de school dicht. In januari 2019 gaan zij weer beginnen.
Wij zijn erg benieuwd naar het aantal leerlingen. Momenteel wordt er al
onder zocht hoeveel de realisatie van het derde lokaal gaat kosten.

Naast de wensen van de board; een derde lokaal, meubilair, leermateriaal,
de afwerking van de waterput en de groen voorziening.
Kregen wij ook een wensen lijst van de leerkracht en de leerlingen.
Voor de laatsten hebben wij voetballen en springtouwen aangeschaft, daar
wij uiteraard meerdere keren op bezoekzijn geweest.
Light of the home, de vrouwen groep van de Malaika Mdogo.
10 vrouwen telt de
groep met ieder hun
eigen business. Waar
bestaat deze
business uit ?
Kleding,
supermarktje,
groenten of zaden,
melk verkoop,
gedroogde vis en
een beautysalon. Dit
laaste is booming
business. Elke
Keniaanse vrouw laat tegenwoordig het haar vlechten of brengt extensions
in. Inmiddels heeft de groep van de 1000 euro er al 340 euro terug
betaald.
Makena day
Op zaterdag 29
september 2018
vond deze dag
plaats in de Forest
Lodge
accommodatie te
Ukunda. De dag is
jaren geleden
opgezet vanuit het
Makena project van
RKBS De Waterwilg
te Nootdorp.
In het project van De Waterwilg zitten nog 2 meiden. Vanuit Tunajenga zijn
het er meer. Nieuw is Veronica een Albino. Naast Bahati Mwero, Faith
Mangale, Asia Abdulla, Mercy Mangale en Chizi Ngome. De anderen
hebben een betaalde baan of zijn in afwachting daarvan.
Jongeren
Niet alle jongeren ontmoeten wij op de Makenadag. Zeker niet de
jongeren die op de middelbare school verblijven. Zij zijn alleen vrij in de
vakantie maanden.
De jongens binnen het Jongeren project kennen niet zo’n bijeenkomstdag.
Toch hebben wij wel e.e.a. kunnen regelen ter plekke.
Michael Jira is nu gestart met zijn vervolgopleiding ICT. Evenals Nicholas
Chikophe.
Masha Nyanje kwam naar de Malaika Mdogo. Hij gaat in januari 2019
starten op deze school. Hij is bijna klaar met zijn opleiding.
Van de andere jongeren ontvangen wij bijna dagelijks app berichten. Deze
worden verstuurd door Samson Ndegwa, de coördinator van Tenda
Pamoja, de overkoepelende organisatie.

Bezoek aan andere scholen
Bij de Dzombo
waren wij erg onder
de indruk van de
bibliotheek. Het
maakte dat wij via
De Waterwilg 100
euro hebben
gedoneerd voor
aanschaf van
nieuwe boeken.
Tevens is de
fundering gelegd
voor 3 nieuwe kleuter lokalen, 1 kleutertoilet gebouw en een office.
Opgezet vanuit de plaatselijke overheid.
Bij de Ganda Primary had men ook niet stil gezeten. De voorzitter van het
ouder comite heeft de aanleg van een watertank weten te regelen. Er is
een zeer goede samenwerking tussen school en ouders.
Ook zijn ervanuit de Ganda 3 nieuwe jongeren gestart met ondersteuning
op de school.
De Mwangulu was
nu in het bezit van
een nieuwe
bevallingsruimte, de
staff was goed
gehuisvest en een
watertank was
omgetoverd in een
wacht ruimte.
De plaatselijke
overheid had 2
nieuwe lokalen laten
bouwen. Er zijn
wensen op het gebied van stoelen, vans, bevallings hulpmiddelen,tangen
etc.
De Bilashaka Primary
kent sinds het vorige
bezoek een groot
probleem bij de
toiletten. Deze zijn
oud en door de
heftige regenval is
het water onder de
muren geslagen.
Men maakt nu
gebruik van een
traditionele
Keniaanse toilet. Het gesprek met de school richt zich nu op de bouw van
een toiletgroep.
Tevens kwam het verzoek om een vrouwengroep te starten.
Wij gaan de mogelijkheid onderzoeken.

Bij de Kiruku was eigenlijk niet veel veranderd. Het gebouw zag er goed
onderhouden uit. De shade heeft een nieuw dak gekregen dankzij donatie
van de ouders. En er blijft de wens voor nieuwe lokalen.
Teleurstellend was in eerste instatie het bezoek aan de Tunajenga
Academy. De headmaster was totaal verrast door onze komst. Geen
onvangst geen ouders. Van te voren was de headmaster Emmanuel wel
geinformeerd. Het maakt dat wij een andere dag terug moesten toch een
rit van 5 uur bij elkaar.
De tweede keer was het bezoek zeer de moeite waard, maar… nog steeds
geen dak op de school. 230 euro verder is het geregeld.
Andere ontmoetingen waren er met:
Het management van het hotel, waarbij Esther mee is gegaan naar de
Malaika Mdogo.
Zakaria Y Mwamzandi, lid van de county Service board. Hij was gast bij de
Makena dag. Tevens erg onder de indruk van het Malaika Mdogo project.
In januari 2019 zal hij zijn jongste 2 kinderen gaan plaatsen op de Malaika
Mdogo.
Peter en Sandra Ruyssenaars van Kenia Kesho, zij zijn gestart met de bouw
van een privé primary school voor meisjes.
Het gezin van Michael

Wij hebben
Michael en zijn
vrouw
Catherine 2
keer bezocht.
Hun situatie is
zeer
erbarmelijk.
Door de
oogziekte van
Michael was
Catherine
genoodzaakt
hem te ondersteunen. Er hebben veel ziekenhuis bezoeken plaats
gevonden. Haar kleding business kon niet meer plaats vinden en het geld
raakte op.
Helaas heeft Sammy de zoon, eveneens de erfelijke oogziekte. Gelukkig is
er een goede bril aangeschaft. Erg blij waren zij met de medicijnen gekocht
tegen hoofdpijn, koorts en hoest
Naast de kleding voor de kinderen, waren er de nieuwe schoenen voor pa
en ma. Sammy gaf eveneens de conditie van ziijn schoenen aan en wilde
eigenlijk ook dol graag nieuwe.
Er is nu afgesproken dat Catherine een lening krijgt om haar eens zo
succesvolle kleiding business weer op te starten. Vandaag berichtte zij, dat
zij begonnen was en de business succesvol verliep.
Bijna 3 weken waren wij in Kenia. De tijd is daarbij omgevlogen.
Mooie ontmoetingen.
Een pracht reis.

