
Stichting Tunajenga is actief in Kenia met projecten voor: 
vrouwen, jongeren, ondersteuning van een Albino familie, 
onderwijs ( de Saini Academy en de Tunajenga Academy)  
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Bezoek september 2019 
 
Bezoeken 

Komende week vertrekken wij richting Kenia. 
Wij verblijven er 18 dagen. Een bijzondere reis dit keer, omdat onze 
kinderen Jorn en Evi meegaan met hun vriendin en vriend; Laura en Pim. Wij 
hadden als gezin e.e.a.  te vieren dit jaar en het leek ons een mooie 
gelegenheid om met elkaar op reis te gaan. Wij bezoeken verschillende 
scholen dit keer; de Ganda, de Bilashaka, de Tunajenga Academy, de Kiruku, 
de Chirimani en … de Saini Academy. De laatste is geen nieuwe school, maar 

de Malaika Mdogo heeft 
een naamsverandering 
ondergaan. Het betekent 
wegwijzer en past meer bij 
alle leeftijdsgroepen. 
Daarnaast gaan wij 
uiteraard naar het gezin 
van Michael, is er de 
Makena dag en zijn er 
bijeenkomsten. 
 

Op de Ganda Primary wordt de nieuwe bibliotheek geopend en zijn er 
bankjes geregeld voor in de bieb. Daarnaast koekjes en drankjes voorbij 
deze feestelijke gebeurtenis. 
Op de Bilashaka brengen wij een gewoon bezoek, de headmaster Ali Kassim 
heeft maandelijks contact met ons via de app, of wanneer hij e.e.a. niet 
begrijpt dan belt hij even. 
Op de Tunajenga Academy gaan wij kijken naar de nieuwe deuren en 
ramen, afgelopen keer is er 500 euro gedoneerd om dit te verwezenlijken. 
Ook zijn wij aan het kijken hoe deze school verder gesponsord kan worden, 
daar 2 scholen zoals ook de Saini en de Tunajenga voor onze stichting niet 
realiseerbaar is. Er zijn gesprekken gaande, maar afscheid nemen is ook 
weer een lastige. 
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Op de Kiruku wordt de mogelijkheid van het starten van een bieb 
besproken. 
Op de Chirimani een school van het Hofstad College te Den Haag, een 
sponsor binnen Tenda Pamoja, wordt een bezoek gebracht om de nieuwe 
51 bankjes en de ballen te overhandigen. Wij waren aanwezig bij de 
sponsorloop van deze school in april 2019 en nemen de honneurs waar.  
 

 Op de Saini Academy gaan wij van 
alles doen. Het is ons grootste 
project binnen onze stichting. Er is 
een prachtig nieuw logo 
ontworpen door studio Scherp te 
Zoeterwoude. Er zijn nieuwe 
uniformen, er zijn nieuwe 
gordijnen, er zijn kapstokken. De 
school heeft een boost gekregen 
En… de speeltoestellen worden 
binnenkort geplaatst; een glijbaan 
en een schommel. De school moet 
een geheel andere uitstraling 
krijgen als andere scholen. Het 
personeel is uitgebreid, scholing 
vindt plaats. 
 

 
Jongeren  

Het aantal gesponsorde  jongeren binnen onze stichting neemt geleidelijk 
af, daar de jongeren een betaalde baan gaan krijgen. Toch is er een jonge 
leerling bij gekomen, Halima Emanuel. Een getalenteerde leerling op de 
Dzombo Primary School. Echter met een handicap, haar benen staan in een 
kromming en zij loopt met een stok. Haar vader verliet het gezin bij haar 
geboorte. Haar moeder heeft Halima bij haar ouders gedropt en is er van 
door gegaan. Gelukkig hebben wij een sponsor gevonden, die Halima zal 
gaan ondersteunen gedurende de Primary school. Er wordt gezocht naar 
een boarding school, zodat zij niet zover van huis naar de school hoeft te 
lopen. 
 
Makenadag 

Uiteraard is er weer een Makena 
dag, dit keer op zaterdag 14 
februari. In de Forest Lodge te 
Ukunda. De Makena groep heeft 
een nieuwe leading lady  Kanyiva 
Mailu of te wel Veronica. Zij 
heeft een nieuwe whats app 
groep gecreëerd en houdt de 
groep daarbij op scherp. Geeft 
berichten door en de dames 
kunnen bij haar voor vragen 
terecht. Niet iedereen heeft zo’n 
geavanceerde telefoon, via sms 
worden de andere dames op de 
hoogte gebracht.  Hiernaast een 
foto van Kanyiva bij de uitreiking 
op de universiteit afgelopen juni. 
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Alle dames zijn uitgenodigd. 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, Asia Abdullah, Mwanaidi Rashid, Kanyiva Mailu, Mercy Mangale, 
Miriam Karuga, Biasha Kibwana en Rebecca Umazi.  In totaal komen er 
echter 25 !! 
De ontmoeting  vindt altijd plaats op een zaterdag, daar er dan geen vrij 
hoeft te worden gevraagd. 
We zijn benieuwd wie nu de speciale gast zal zijn, dit is nl. ook voor ons 
steeds een aangename verrassing 
Ook zijn er nog jonge leerlingen zoals Grace Wangare en Sammy Mwathi die 
op de  Mikaela Primary verblijven. Deze ontmoeten wij bij hun thuis. Voor 
hun de kinderkleding en de handdoeken. Naast de nieuwe leerling Halima 
Emanuel. Wij doen ons best om ook bij haar langs te gaan. 
 
Bezoek aan Michael en Catherine   
Catherine heeft begin 2019 een bedrag ontvangen, waarmee zij haar 
kleding business weer kon opzetten. Inmiddels heeft zij € 125,00 van de 
€ 300,00 terugbetaald.  Het is geen gemakkelijke business. Zij verkoopt 
prachtige doeken om feestkleding van te maken. Soms is zij zelfs in Nairobi 
te vinden. 
De kinderen Sammy en Grace doen het goed op school.  Er vindt support 
plaats door betaling van de fees, sportkleding, boeken etc. 
Ook gaan wij naar Peter en Sandra in Shimoni. De bouw van hun Kenya 
Kesho school voor 500 meiden is klaar. Een mooie uitnodiging voor de 
opening ontvangen, helaas zijn wij dan alweer terug in Nederland. 
 
Wat nemen wij mee  

 Duplo  

 Kleding met lange mouwen 

 Kleding voor Sammy en Grace 

 babykleding 

 Sport shirts van RKDEO badminton te Nootdorp 

 Dekbedovertrekken en handdoeken 

 Lipstick, schoenen en brillen 
 
Laatste nieuws  

Basisschool De Waterwilg heeft haar gelden naar Tunajenga overgeheveld, 
zodat onze stichting zorg gaat dragen voor de gesponsorde leerlingen van 
de school en de ondersteuning van de Ganda Primary School. De school 
genereert daarbij de gelden. 
Geslaagd voor ECDE diploma zijn Faith Mwangale en Chizi Nigome. Zij zijn in 
augustus gestart met het diplom traject, dat 2 jaar zal duren. Faith geeft 
daarbij mooie updates aan ons en aan haar sponsor. 
Ishara en Eunice van de Saini Academy zijn in augustus gestart met hun 
opleidingen. 
Rebcecca en Bahati, de albino’s gaan starten met een nieuwe opleiding voor 
hair extensions, een opkomende business in Kenia. 
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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 !! 
 

 
 

 

 
 
 

   

 

 
  

   

 

 
 

    

 
     

 


