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Dit keer was het een bijzondere reis nl. met de kinderen 

en hun partners. Jorn en Laura; Evi en Pim. 

Zij zouden 9 dagen met ons mee gaan en wij zouden nog 

9 dagen langer blijven. De start zou  

beginnen met een safari, georganiseerd door Oranje 

Safari. Een bedrijf opgezet door de Keniaan Harry 

Kisamwa, die uitstekend Nederlands spreekt en alles 

perfect had geregeld. De vlucht verliep dit keer met de 

KLM om 20.20 uur in de avond. Er gingen bij elkaar 3 

extra tassen van ieder 23 kg mee. De volgende ochtend 

in Nairobi gingen deze tassen meteen naar de kust. Wij vertrokken met de jeep naar de wildparken 

Amboseli en Tsavo. Prachtige lodges, mooie natuur, het was een schitterende tocht die ons weer 

bracht aan de kust. Vanuit Diani Beach is ons vertrekpunt naar de projecten. 

 

Bezoek aan de Ganda Primary 
De Ganda Primary wordt sinds 2002 al ondersteund door 

RKBS De Waterwilg te Nootdorp. Tijd om na zoveel jaren 

afstand te nemen van dit project. De school heeft daarbij 

nu; 15 lokalen, 1 team kamer, 2 watertanks en een hostel.  

De sponsorgelden voor de Ganda, zijn overgedragen aan 

onze stichting. Het laatste bedrag gaf de ruimte voor de 

opening van een bibliotheek. De ouders hebben de muren 

geschilderd en de kasten gemaakt. Onze bijdragen 

bestond uit; gordijnen, boeken en speciale bankjes. De 

opening vond plaats door Jorn, Laura, Evi en Pim. Het gaf daarbij ook jeugdsentiment, in het verleden 

hebben de kinderen veel voor de Kenia projecten gedaan. De bankjes waren specifiek, omdat er 

namen op stonden. Sfeervol en aantrekkelijk was het lokaal ingericht. 

Een ander mooi moment was de overdracht van het hostel aan de school. Het leerwerktraject op de 

Ganda om meisjes/vrouwen in het hostel te laten wonen en te ondersteunen op de school loopt af. 

Het hostel kan daarbij nu verhuurd worden, zodat dit weer opbrengsten voor de school genereert. Er 

moet nog wel een batterij worden gekocht, elektriciteit is een must. 

Het was een bijzonder bezoek met een hartelijk welkom. 

 

Bezoek aan de Saini Academy 
 

De Malaika Mdogo (kleine engeltjes) heeft een 

naamsverandering ondergaan. De naam Saini Academy 

past meer bij de doelgroep; kinderen vanaf 4 tot 14 jaar. 

De naam betekent in het Swahili; Wegwijzer. Wij wijzen 

met de Keniaanse onderwijsmensen en de ouders rond 

het gebied Kanana, de weg! De weg naar de toekomst 

met goed onderwijs. 

De leerlingen stonden ons op te wachten, samen met 

het team en alle ouders. Een prachtig welkom, al 

helemaal nu de leerlingen in hun nieuwe uniformen 



stonden. Uitgezocht door het team, de stof gehaald in 

Mombasa en aldaar gemaakt. Maar daar zagen wij 

graag verandering in nl. laten maken door de 

plaatselijke tailor. Voorbeelden genoeg. De uniformen 

hebben een andere uitstraling dan de uniformen die wij 

op de governments scholen zien. De leerkrachten 

hadden allemaal dezelfde poloshirts aan met de tekst: 

“Saini Team Kanana”. Er zijn 6 leerkrachten werkzaam; 

Waarbij Masha Nyanje de headteacher is, Eunice de 

stagiair, Maria en Ishara bezig zijn met hun diplom, Mwanamisi en Khadija certificate en diplom 

hebben. Hassan zonder polo gaat in de toekomst werken op de Saini. Voordat wij overgingen tot de 

speeches en de optredens bezochten wij de lokalen.  

 

Ook daar een andere inrichting; aan de lijnen hingen de getallen in vrolijke kleuren, op speciaal 

gemaakte doeken (het leken wel de ouderwetse wandplaten van vroeger ) werd het ontstaan van 

een boom uitgelegd. Er waren specifieke hoeken; schrijfhoek, rekenhoek, taalhoek en speelhoek. En 

wat waren de nieuwe gordijnen prachtig net zoals de kapstokken!! En zo schoon in de lokalen. Maar 

ook daar buiten. De prullenmand hing er nog en buiten waren stokken met teksten opgehangen. 

English speaken zone, friendly talents nurturing  ( talenten moet je koesteren ) om er 2 te noemen. 

Niet lang daarna werd de vlag gehesen. Dit keer halfstok, omdat de voormalige president van 

Zimbabwe was overleden. De president van Kenya, Kenyatta had daarbij voorgeschreven, dat die dag 

van ons bezoek 9 september alle vlaggen halfstok moesten hangen. 

 

Inmiddels waren wij over gegaan tot het planten van 

bomen. De start werd daarbij gegeven door Tom, de 

voorzitter van de leerlingenraad uit grade 4. Daarna 

werd er 1 boom geplant door minister Mangale 

Ndegwa. Wij hebben nog nooit iemand zo snel een 

boom zien planten. Gelukkig was er ook nog tijd voor 

een kleine speech, want hij moest al snel weer naar zijn 

volgende afspraak. Maar toch fijn dat hij de tijd heeft 

genomen, om bij de Saini langs te komen. 

 

Hierna konden de optredens plaats vinden; in de liedjes waren onze namen verwerkt, ook de taart 

was een familietaart en de cadeaus werden op prijs gesteld; de laatste lichting duplo en de knuffels 

voor de kleintjes. De klapper was natuurlijk de schommel en de glijbaan. Niet veel scholen hebben 

deze toestellen op hun speelterrein staan. Het was geweldig om te zien hoe de kinderen er van af 

gingen. Of eerst niet, omdat het spannend was. Daarna toch echt in een sneltrein vaart naar 

beneden. 

De Saini Academy is het grootste project binnen onze stichting. Wij zien daarbij een mooie 

samenwerking. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan alle benodigde papieren, registraties van 

leerkrachten etc. om de school compleet geregistreerd te krijgen. Dit alles heeft te maken met de 

strengere regels die de  regering onlangs heeft aangescherpt. N.a.v. de instorting van een privé 

school tijdens ons verblijf in Kenia, waarbij 7 leerlingen zijn overleden. Het nieuwe project is nu het 

bouwen van een permanente keuken. 

 

 

 



 

Bezoek aan Michael en zijn gezin 
Op zondag gingen wij naar dit gezin. Met een tas vol 

kleding. Sammy zo blij met alle sportkleding. Grace, in 

de meest prachtige outfits dankzij Noémi, ons 

buurmeisje. Schoenen voor de kinderen, die echter ook 

Catherine de moeder paste. Polo’s van RKDEO 

badminton, de medicijnen.  

Op school gaat het goed met de kinderen. Wij zijn 

benieuwd naar de KCPE score van Sammy. Met de 

business van Catherine gaat het goed. Met Michael en 

zijn gezichtsvermogen, helaas minder. 

 

 

Bezoek aan de Tunajenga Academy 
Wij bezoeken de Tunajenga Academy eigenlijk 

vanwege de Albino’s die op deze school zitten. Het 

gezin Mwero met hun kinderen. Echter het geen zij 

doen, blijft ons intrigeren. Wij kunnen geen afscheid 

nemen van deze school. Want… wat was het bezoek 

overweldigend. Prachtige liedjes met een couplet 

voor een ieder van ons. Een speech gehouden door 

een leerlinge van de school, fenominabel en dan de 

speech van een van de ouders. En dat alles in perfect 

Engels. De omstandigheden waarin de school vertoeft 

zijn abominabel. Maar hoe zij Engels spreken. Onvoorstelbaar. 

Alle ouders aanwezig, een heerlijke taart. Het leek wel een bruidstaart. Geroerd zijn wij door het 

bezoek. Zulke enthousiaste leerlingen, maar een stichting als die van ons kan geen 2 privé scholen 

ondersteunen. Dus… zijn wij op zoek naar nieuwe sponsors, waarbij de binding die wij hebben kan 

blijven bestaan. Er wordt aan gewerkt. 3 lokalen heeft de school nu en 1 toiletgebouw met 2 deuren; 

171 leerlingen. De oudste leerlingen zijn elders onder gebracht vanwege ruimte gebrek. Naast een 

enthousiast team, dat dikwijls niet betaald krijgt, omdat de ouders de bijdrage niet kunnen betalen. 

Maar een fantastische samenwerking tussen een ieder!! 

Ook de Tunajenga moet aan de nieuwe eisen gaan voldoen. De gebouwen van de storage waar de 

school gebruikt van maakt, zijn afgekeurd. Ook alle registratie formaliteiten zijn een hele uitdaging. 

Het zou jammer zijn als e.e.a. geen toekomst meer heeft, want echt het meest mooie bezoek wat we 

hebben gehad. De gedrevenheid, dat is het woord !! 

Ook een mooie ontmoeting met de ouders van 

Hamisi en Bahati. Hamisi woont met zijn gezin in 

Ukunda en zet zich in voor de Kwale Albino groep. De 

meegebrachte leesbrillen waren zeer welkom. Bahati 

doet nu een opleiding als hairdresser. Het huis van 

Hamisi wordt nu bewoond door zijn ouders en de 

andere gezinsleden. Een toevallige ontmoeting liet 

een nieuwe kleine Albino zien. Een jongetje, Samson. 

Wij hadden dankzij sponsoring babykleertjes 



gekregen, die nu goed van pas kwamen. Ook zorg en aandacht zijn belangrijk. Geboren in een gezin 

als nummer 7, de eerste Albino. 

 

Bezoek aan de Bilashaka Primary 
Altijd mooi om bij Ali Kassim op bezoek te gaan, de 

headmaster van deze school. Waar orde rust en 

regelmaat heerst. De school waar Catherine, de Albino 

werkzaam is bij de Kindergarten. Zij is onlangs 

getrouwd. En vast besloten om opnieuw een opleiding 

te starten. Ook de school van Rehema en Salama, die al 

jaren lang een sponsorbijdrage ontvangen en nog 

steeds geen betaalde baan hebben!! De school waar wij 

een bieb hebben opgezet,  een trotse library leerkracht. 

Hij houdt alles nauwlettend in de gaten en vooral dat er 

veel gelezen wordt. Er is een toezegging gedaan voor 

boeken voor de jongste leerlingen. De school waar de 

waterpomp weer werkt en waarbij wij de ontwikkelingen van de toiletten nauwlettend in de gaten 

houden. Compleet verrast werden wij door 4 boompjes; voor Jorn, Laura, Evi en Pim. Deze moesten 

geplant worden, dat hebben wij gedaan. Helaas hadden wij niet goed gecommuniceerd dat zij alweer 

in Nederland waren. 

 

Bezoek aan de Kiruku Primary 
Een bijzonder bezoek. De school wist dat wij kwamen. Er werden liedjes gezongen in de shade, want 

het begon helaas te regenen. Het Engels was daarbij niet te verstaan en de bijeenkomst in het 

kantoor liet blijken, dat de school hele andere prioriteiten en wensen had. Zij wilden graag meer 

lokalen en leerkrachten. Helaas is dat niet te bieden. Daarvoor moet de school bij de overheid zijn. 

Tunajenga kan kleinschalig faciliteren zoals een inrichting van een bieb realiseren. De school wilde 

daar niet aan. Leerkrachten vonden het teveel werk, de headmaster zag zijn kantoor al kleiner 

worden, de ouders zagen alleen maar nieuwe lokalen. Helaas hebben wij moeten concluderen, dat 

de samenwerking niet verder kan en dat wij afscheid moeten nemen van deze school in overleg met 

de sponsor. 

 

Makena Day 

 
23 meiden/ vrouwen waren er aanwezig. Een grote 

opkomst. Het startsein werd er gegeven voor een nieuw 

project. Tenda Pamoja Tunajenga Foundation, waarbij 

de gesponsorde jongeren zelf een fund gaan oprichten. 

Dit in samenwerking met de KCDF. De bijeenkomst werd 

gemonitord door een afgevaardigde van deze 

organisatie. Een gedreven dame. Het fonds maakt dat er 

gelden worden ingelegd per maand op een specifieke 

bankrekening, waardoor zij de mogelijkheden hebben 

om zelf getalenteerdejongeren te gaan sponsoren. 

 

 



 

 

 

 

De toevallige ontmoetingen 
 Het bezoek aan het gezin van de strandman Bakhari. We kwamen met 3 tassen, waarbij de 

voetbaltenues een schot in de roos waren. Zijn zoon deed het shirt aan en heeft het dagen 

gedragen vertelde Bakahari. Ook in bed. Wij maakten ook kennis met zijn ernstig zieke 

moeder, onlangs kregen wij het bericht dat zij is overleden. 

 De ontmoeting met de governor  dhr.Salim M.Mvurya, opent wie weet perspectieven voor 

de toekomst. Hij had 3 kwartier voor de ontmoeting uitgetrokken. Doel van het gesprek om 

meer betaalde banen te krijgen voor de gesponsorde vrouwen met een onderwijs opleiding. 

Ook werd het local fund onder de aandacht gebracht. Kenya gaat zich meer inzetten en 

concentreren op lokale fondswerving. Bij ons hotel, bij onze bank en bij onze touroperator 

hebben wij eveneens deze sponsorvraag neergelegd. 

 Het bezoek aan Sandra Ruyssenaars, die met haar man Peter hun droom hebben 

gerealiseerd: Kenya Kesho. De nieuwe school hebben we nog niet kunnen zien.  

 Het bezoek aan de Chirimani Primary. Het sponsorproject van het Hofstad Lyceum in Den 

Haag. Het lyceum heeft een sponsorloop gehouden. De opbrengst is bestemd voor een 

nieuwe omheining, mogelijk ook dankzij de bijdrage van de Wilde Ganzen. Ook zijn er 

bankjes gemaakt 51!!! De namen van de leerlingen die dit hebben gerealiseerd staan erop. 

Ook had het Hofstad een bedrag van 1000 euro van een ouder ontvangen. Uiteraard ook 

bankjes met zijn naam.  Er zijn ook ballen toegezegd.  

 Ontmoeting met Halima, bij het nieuwe kantoor van Tenda Pamoja. Zij is een getalenteerde 

leerling van de Dzombo Primary. Helaas geboren met een handicap. Zij heeft een kromming 

in haar benen. Door Faith Mangale ( een gesponsorde jongere met een groot onderwijs hart ) 

werd zij vanuit de school naar het kantoor gebracht. Alleen vond Faith wel, dat de terugreis 

te zwaar was en er werd ter plekke een motor geregeld. Faith had helemaal gelijk 

 

Er waren ook ontmoetingen die wij graag nog gewild hadden zoals b.v. met Michael Jira, die bezig is 

met zijn vervolg opleiding. Maar om de jongens te ontmoeten van ons Jongeren project is altijd een 

ingewikkelde. Het opleidingsinstituut is ver weg of zij krijgen geen toestemming om te komen. 

 

Het was weer een enerverende reis, die wederom prachtig was. De hier boven beschreven projecten 

zijn mogelijk gemaakt door de vele bijdragen van al onze sponsoren !! Bedankt. 

 

 

  



 


