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

Bezoek januari / februari 2019
Bezoeken
Vandaag vertrekken wij richting Kenia.
Wij verblijven er 3 weken. Wij bezoeken verschillende scholen dit keer; de
Ganda, de Bilashaka, de Mwangulu, de Tunajenga Academy, de Kiruku en …
de Malaika Mdogo Academy. Ook zullen wij de vrouwengroep bezoeken
met hun business en weer vele bijeenkomsten hebben met de board en
bezoeken aan de bank.
Jongeren
In december kregen wij het bericht dat een aantal jongeren geslaagd waren
op de Secondary school;
Hassan Mwalago met een mooie C+ score, dit geeft hem de mogelijkheid
om naar de universiteit te gaan. Hinzano Chombo met een C score. Dit biedt
kansen voor een opleiding in de accountancy of een medisch opleiding. Ook
Josephine Chiboya is geslaagd, alleen weten wij haar eindscore niet.
Paul Chombo is geslaagd voor zijn vervolg opleiding. Een technische
afgeronde studie geeft een mooie kans op een baan.
Ander mooi nieuws was de benoeming van Kanyiva Mailu die zelf via de app
berichtte dat zij nu een benoeming had gekregen als ECDE veldofficier, een
supervisor rol binnen de ECDE; Zij gaat daarbij de voedselprogramma’s
coördineren, controleert de verzekeringen, kijkt naar leerlingen met een
specifieke onderwijsbehoefte en maakt rapportages. Zij was erg blij met
deze nieuwe benoeming, die ook een hoger salaris gaf.
Makenadag
Uiteraard is er weer een Makena dag, dit keer op zaterdag 9 februari. In de
Forest Lodge te Ukunda.
We zijn benieuwd wie nu de speciale gast zal zijn, dit is nl. ook voor ons
steeds een aangename verrassing.
Alle dames zijn uitgenodigd. Een van de nieuwe afspraken is dat de dames
op tijd moeten komen, dit is wel een dingetje in Kenia. Vaak vinden
afspraken veel later plaats dan gepland. Wij gaan echter voor de European
time en niet voor de Kenyan time.

Vanuit Tunajenga ontmoeten wij Bahati Mwero, Chizi Ngome, Faith
Mangale, Grace Tsuma, Asia Abdullah, Mwanaidi Rashid, Kanyiva Mailu,
Mercy Mangale, Miriam Karuga en Rebecca Umazi. En wie weet Josephine!!
De ontmoeting vindt altijd plaats op een zaterdag, daar er dan geen vrij
hoeft te worden gevraagd.
Ook zijn er nog jonge leerlingen zoals Grace Wangare en Sammy Mwathi die
op de nieuwe Mekaela Primary verblijven. Deze ontmoeten wij bij hun
thuis. Voor hun de kinderkleding, de dekbedden en de handdoeken.
Wat nemen wij mee
• Duplo met voorbeelden
• Het alfabet gelamineerd
• Kleding met lange mouwen
• Kleding voor Sammy en Grace
• babykleding
• Sport shirts van RKDEO badminton te Nootdorp
• Dekbedovertrekken en handdoeken
• Kleurpotloden, wasco, verfkwasten
• Knijpers en springtouwen
• Malaika Mdogo vlag en de Keniaanse vlag
Marijke Mlongo Hamisi
Marijke is alweer een half jaar
oud. Zij groeit gestaag. Soms
heftig ziek. Via Samson de
coördinator gaan de ouders met
Marijke dan naar het ziekenhuis
voor een second opion. Gelukkig
de laatste tijd gaat het heel
goed. Hamisi, haar vader bericht
eigenlijk wel iedere maand. Hoe
het zijn gezinnetje gaat en met
zijn familie. Wanneer wij de
Tunajenga Academy bezoeken,
gaan we uiteraard naar de
familie Mwero, het albino gezin.
Zij wonen om de hoek.

Bezoek aan Michael en Catherine
Catherine heeft een bedrag ontvangen, waarmee zij haar kleding business
weer kan opzetten. Door het ondersteunen van haar man Michael die
slechtziend was geworden, was de business verloren gegaan.
Gelukkig gaat de business goed en komt er weer inkomsten binnen.
De kinderen Sammy en Grace doen het goed op school.

Laatste nieuws
Malaika Mdogo
In december is er gestart met de
bouw van het derde lokaal, daar
men een toeloop van leerlingen
verwachtte. Dat is uitgekomen,
de school heeft nu 120
leeringen. Er ligt een mooie vloer
in, de houten palen zijn
vervangen door ijzeren en mooi
rood geverfd.
De stenen worden bewerkt,
zodat het gebouw een mooie
uitstraling heeft. Dit draagt bij
aan een goede performance.
De school heeft ook nieuwe
houten bankjes voor de oudere
leerlingen en kleine plastic
tafeltjes en stoeltje voor de
jongere leerlingen. Deze kunnen
zij ook makkelijk naar buiten
slepen, wanneer zij op school
genieten van de lunch. De lunch
wordt op school klaar gemaakt..
Er zijn boeken en schriften
besteld.En erg belangrijk is de
nieuwe headmaster Masha
Nyanje, gesponsord destijds
door een ouder van De
Waterwilg, waarbij Tunajenga de
2 jarige vervolg opleiding heeft
gefinancierd.

Tevens loopt de bouw van de
waterput voorspoedig en
komen er mooie filmpjes
binnen waarbij te zien is dat de
put m.b.v. de nieuwe
waterpomp wordt leeggehaald.
Dit om van onderaf aarde en
zand weg te halen, zodat het
gemetselde gedeelte omlaag
zakt. Dan worden er bovenop
weer stenen gemetseld.
Aandachtspunt is een goede
overkapping voor de veiligheid
van de leerlingen.

Eigenlijk is er nog veel meer nieuws.
Dagelijks komt er een update met foto’s en zijn gebruikt in deze
nieuwsbrief. Laatste nieuws is bijna niet meer te zeggen. Het nieuws heeft
ons dan alweer ingehaald. Zo ook bij het maken van deze nieuwsbrief. De
foto’s stromen alweer binnen. Straks gaan wij het met eigen ogen zien.
Indrukwekkend en boeiend zijn de bezoeken, uiteraard ook de niet
geplande !!
Bepakt en bezakt vertrekken wij met 4 tassen. Wij hebben er zelfs bagage
voor bij gekocht omdat wij nu vliegen met TUI en e.e.a. anders verloopt. Er
is nu een rechtstreekse vlucht naar Mombasa.
Naast de bezoeken zoals beschreven, willen wij vaker naar de Malaika
Mdogo gaan. De ouders ontmoeten, de marktplekken bezoeken, kennis
maken met hun leefomstandigheden.
Ook gaan wij naar Peter en Sandra in Shimoni. De bouw van hun Kenya
Kesho school voor meiden loopt voorspoedig. 500 meisjes kunnen er in de
toekomst naar deze Primary school.

